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انظواهر االجرامية واالحنرافية يف انعراق يف ظم ظروف 
 احلرب واالحتالل االمريكي

 دراسة اجتماعية تحليلية

ىحمودىكرديىعبدىالعزوزىالفالحي أ.ىم.ىد.
 ن

 نقسم االجتماع /كلية اآلداب/ جامعة االنبار

 املقدمة
مف تعرض المجتمع العراقي كغيره مف المجتمعات المأزومة وعبر عقود مف الز 

لتغيرات ىيكمية كبيرة امتدت الى عمؽ البنى والمؤسسات المجتمعية وبالتالي انعكست 
عمى مجمؿ اوضاع االمف االنسػاني لممػواطنيفه ىػاه التغيػرات تتاعمػت مييػا مجموعػة 
مف العوامؿ الداخمية والخارجيػة االرػروو والررػار الواالرػت ؿ ر وتركػت ا ػارًا سػمبية 

رػػػدعا عنيتػػػا مػػػي وظػػػالؼ مؤسسػػػاتو الرسػػػمية و يػػػر عمػػػى واقػػػع المجتمػػػع وارػػػد ت ت
 الرسمية وكالؾ النسيج المجتمعي ه

كػػػاف ليػػػا  2003ولػػػيس  مػػػة اػػػؾ اف التتػػػرة التػػػي اعقبػػػت ارػػػت ؿ العػػػراؽ عػػػاـ 
اال ػػػر الواضػػػم عمػػػى مجمػػػؿ االوضػػػاع االقترػػػادية واالجتماعيػػػة والسياسػػػية لممجتمػػػع 

الترػػدع مػػي منظومػػات القػػيـ العراقػػي ه مقػػد امػػرزت تمػػؾ الظػػروؼ رالػػة مػػف التػػدىور و 
والمعػػػػايير االجتماعيػػػػة لممجتمػػػػعال ادت الػػػػى اسػػػػتتراؿ  مظػػػػاىر االنرػػػػراؼ السػػػػموكي 

 وارتتاع مستويات الجريمة باكؿ عاـ ه                                                  
وتتم ؿ الغاية االساسية لياا البرث مػي تغايػة النقػاش ومترػو باػأف الماػك ت 

ة التي تواجو وتعيؽ التنمية االجتماعيػة مػي العػراؽال عمػى اعتبػار اف الجريمػة االساسي
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واالنرػػراؼ ىمػػا مػػف ابػػرز الترػػديات االجتماعيػػة التػػي يواجييػػا المجتمػػع العراقػػي مػػي 
الوقػػت الراضػػر ه وىػػدمنا ايضػػا مػػف وراث ىػػاا البرػػث ىػػو تقػػديـ تتسػػير سوسػػيولوجي 

ه 2003معػػػدالتيا وااػػػكاليا بعػػػد عػػػاـ   لمظػػػواىر االجراميػػػة واالنرراميػػػة التػػػي ازدادت
رتػػى باتػػت تاػػكؿ قمقػػًا اجتماعيػػا لغالبيػػة امػػراد المجتمػػع العراقػػيال مضػػ  عػػف مراولػػة 
التورؿ الى بعض الرموؿ والمعالجػات ليػاه الظػواىر المدانػة والسػمبية عمػى المجتمػع 

 ه وقد قسـ البرث الى المراور االتية:
 المبرث االوؿ: االطار المنيجي لمبرثه

 المبرث ال اني : الررو المجتمعية وانعكاساتيا عمى المجتمعه

 المبرث ال الث : بعض النظريات المتسرة لمسموؾ االجرامي واالنرراميه

 المبرث الرابع : التتسير السوسيولوجي لمظواىر االجرامية واالنررامية مي العراؽه
 ومن اهلل العون والتوفيق

 

 الباحث
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 األولادلبحث 
 هجي للبحثاالطار ادلن

 اواًل : مشكمة البحث
 2003-3-20مػي  امػرزت الرػرو المجتمعيػة التػي اػنتيا امريكػا عمػى العػراؽ

 نوعيف مف الظواىر والعمميات االجتماعية عمى مستوى المجتمع العراقي ه
: يتسـ باإليجابيػة والتاعميػة والديناميكيػة وياػمؿ بػروز قػيـ الرػبر  النوع االول

جاعة والبطولػػػة ال وتعميػػػؽ الورػػػدة الوطنيػػػة بػػػيف بعػػػض ابنالػػػو والتعػػػاوف واالي ػػػار والاػػػ
 الرامضة لكؿ تقسيـ لمبمد عمى اساس طالتي او عرقي او قومي ه

:ميتم ػػػػػؿ مػػػػػي بػػػػػروز ظػػػػػواىر سػػػػػمبيةاالظواىر االجراميػػػػػة  النووووووع ال وووووان امػػػػػا 
مف ىاه الظواىر زيػادة معػدالت بعػض الجػرالـ  الجانب االولواالنرراميةر ريث امؿ 

لـ جديدة او مسترد ة عمى المجتمع العراقي م ػؿ ا جػرالـ االرىػاو والقتػؿ وظيور جرا
الجماعي او ما يطمؽ عميو اسـ الجريمة المنظمػة   والقتػؿ العمػد عمػى اسػاس مػاىبي 
او عرقي   وجرالـ سرقة المرارؼ والبنػوؾ ومرػ ت بيػع المجػوىرات وقتػؿ ارػرابيا 

لممتمكػات الدولػة بعػد انييػار النظػاـ  وجرالـ انتاار المخدرات وظػاىرة السػمو والنيػو 
 السابؽ هههالخ ره

ماػػمؿ مجموعػػة مػػف الظػػواىر االنرراميػػة اتنػػاوؿ المخػػدرات  الجانووب ال ووان امػػا 
العمؿ المبكر وترؾ المدرسة والتسوؿ والباعة المتجوليف مػف النسػاث واالطتػاؿ والطمػع 

رمػػػة وطغيػػػاف والجاػػع وتتضػػػيؿ الكسػػو المػػػادي والعمػػؿ الرػػػر عمػػى طمػػػو العمػػـ والمع
مظػػػػاىر القػػػػػيـ الماديػػػػػة والااتيػػػػة لػػػػػبعض االمػػػػػراد عمػػػػى القػػػػػيـ االخ قيػػػػػة واالجتماعيػػػػػة  

 والرورية لممجتمع ه
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وتاػػػػير كامػػػػة الوقػػػػالع الرسػػػػمية و يػػػػر الرسػػػػمية الػػػػى ارتتػػػػاع معػػػػدالت الجريمػػػػة 
بريػث ارػبرت تاػكؿ المرػدر االوؿ لمقمػؽ  2003واالنرراؼ مي العػراؽ بعػد عػاـ  

 ر1نيف كامة ااالجتماعي لممواط
ويمكػػف القػػوؿ اف الك يػػر مػػف ىػػاه الجػػرالـ طػػارا عمػػى المجتمػػع العراقػػي وتعػػد 

مسػػترد ة هاف ىػػاه الظػػواىر التػػي عرميػػا المجتمػػع العراقػػي بعػػد عػػاـ  جػػرالـ ردي ػػة او
نتيجػػػػػة لمرػػػػػرو واالرػػػػػت ؿ االمريكػػػػػي لمعػػػػػراؽ تعػػػػػد ماػػػػػكمة جػػػػػديرة باالىتمػػػػػاـ  2003

مسؤوليتنا العممية واالخ قية اف نساىـ كً  رسو والدراسة والترميؿ ريث تممي عمينا 
اخترارػػو بتاػػخيص وترميػػؿ اسػػباو ىػػاه الظػػواىر ووضػػع الرمػػوؿ والمعالجػػات ليػػا 
هخرورًا ااا ما عرمنػا اف اسػتمرار ىػاه الظػواىر السػمبية عمػى المجتمػع لمػدة طويمػة 

الرالية وتعود الناس عمى ىاه االوضاع  ير الطبيعية يجعميـ ال ياعروف بخطورتيا 
وال بأ ارىػػػا المسػػػتقبمية المػػػدمرة ه ال بػػػؿ قػػػد ترػػػبم الوضػػػاع الاػػػااة البػػػديؿ المقبػػػوؿ 
لقطاعػػات واسػػعو مػػف المجتمػػع ويناػػأ الجيػػؿ الجديػػد ويجػػدىا امامػػو لترػػبم مػػي رياتػػو 

 وضعًا طبيعيًا مف الرعو تغييرهه
وااا كانػػػػت اال ػػػػار الماديػػػػة المترتبػػػػة لمرػػػػروو عمػػػػى المجتمػػػػع يمكػػػػف معالجتيػػػػا 

ارػػ ريا بسػػرعة ه و لكػػف اال ػػار االجتماعيػػة لمرػػروو ال يمكػػف رميػػا او معالجتيػػا و 
بسػػػيولةه وىػػػاا يتطمػػػو منػػػا جميعػػػًا كػػػً  رسػػػو اخترارػػػو التتكيػػػر بػػػالطرؽ المناسػػػبة 
لتطويؽ ىاه الظواىر السمبية عمى المجتمع والرد مف ا ارىا الضارة واليدامة لممجتمع 

 ف ماكمة البرث تطرح التساؤالت االتية :ووضع الرموؿ المناسبة لياال وعميو ما
 ؟ 2003لمااا تتاقمت ظاىرة الجريمة واالنرراؼ مي العراؽ بعد عاـ  -
 ىو التتسير السوسيولوجي لياه الظاىرة ؟ ما -
ىػو دورنػا كبػار يف مػي التورػؿ الػى بعػض الرمػوؿ والمعالجػات لمرػد مػف تتػاقـ  مػا -

 ىاه الظاىرة ؟
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نرراؼ مي المجتمع العراقي الػى ضػعؼ منظومػة ىؿ يعود تتاقـ ظاىرة الجريمة واال -
 القيـ االجتماعية واالخ قية والسموكية لممجتمع ؟

كػػؿ مػػا تقػػدـ دمعنػػا الػػى البرػػث عػػف اسػػباو ىػػاه الظػػاىرة الوىنػػا البػػد مػػف القػػوؿ 
اننا ال نريد اف نبرث جريمة ما وانما نريد اف نبيف اسػباو ظػاىرة اجتماعيػة ارػبرت 

رتػاظ عمػى المجتمػع العراقػي وسػ متو مػف كػؿ قػوة ىدامػة تقمؽ كؿ مف لو اػأف مػي ال
 سواث كانت خارجية او داخمية ه

 تكمف اىمية ىاا البرث مي جانبيف ::  انيًا :اهمية البحث
:ا ػػراث النظريػػة السوسػػيولوجية مػػي عمػػـ اجتمػػاع التنميػػة وعمػػـ  الجانووب النيوو  

 جتماعية منيا هاجتماع الجنالي مي اختيار بعض نظريات الجريمة وخرورًا اال
: تتبػع بعػض اال ػار السػمبية لمرػرو عمػى المجتمػع وخرورػًا  الجانب العمم 

ظػػاىرة الجريمػػة واالنرػػراؼ وانعكاسػػاتيا عمػػى المجتمػػع العراقػػي والمسػػاىمة مػػي وضػػع 
السياسػػة االجتماعيػػة ال زمػػة لمعالجػػة ىػػاه الماػػكمة الخطيػػرة عمػػى البنػػاث االجتمػػاعي 

 لممجتمع العراقي ه
 ييدؼ البرث الى ترقيؽ ما يأتي :اهداف البحث :  ال ًا :

البرػػث مػػي االسػػباو الرقيقيػػة لتتػػاقـ ظػػاىرة الجريمػػة واالنرػػراؼ مػػي العػػراؽ بعػػد  -1
 ه2003عاـ 

 ترديد رور بعض االنماط االجرامية واالنررامية التي  ظيرت مي تمؾ التترةه -2

ليػاه الظػاىرة الخطيػرة  وضع استراتيجية تأخا بنظر االعتبار الرموؿ والمعالجات -3
 عمى المجتمع العراقي ه

 اف البرث الرالي يطرح التساؤالت االتية:. ابعًا :تساؤالت البحث 
 ؟2003لمااا تتاقمت ظاىرة الجريمة واالنرراؼ مي العراؽ بعد عاـ  -1

 ىؿ كاف ل رت ؿ االمريكي لمعراؽ دور بارز مي تتاقـ ىاه الظاىرة؟ -2



 
 

 

 

   

 

ىحمودىكرديىعبدىالعزوز أ.ىم.ىد.
ى3162(ىىأوــلـولىىى66العـــددىىى)

ىالظواهرىاالجراموةىواالنحرافوةىفيىالعراق
ىوكيفيىظلىظروفىالحربىواالحتاللىاالمر

  524 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

بة الجريمة واالنرراؼ مػي المجتمػع العراقػي الػى خمػؿ ارػاو ىؿ يعود ارتتاع نس -3
منظومػػػة الضػػػبط االجتمػػػاعي ااالسػػػرة الالمدرسػػػة الالجػػػامعر وجعميػػػا تتراجػػػع عػػػف 

 دورىا مي ردع الخارجيف عنيا ؟

ىػػػػؿ تعػػػػود ىػػػػاه الظػػػػاىرة الػػػػى تراجػػػػع دور مؤسسػػػػات الضػػػػبط الرسػػػػمي االاػػػػرطة  -4
تيـ ومقػػًا لمقػػوانيف الجناليػػػة والقضػػاثر مػػي القػػاث القػػبض عمػػػى المجػػرميف ومراسػػب

 الرادرة مي البمد ؟

 هخامسًا : منهج البحث وادواته
يعػػد ىػػاا البرػػث مػػف البرػػوث الورػػتية التػػي تسػػتيدؼ مجػػرد ورػػؼ الظػػواىر 
االجتماعية مي رورة كمية لمكاؼ عف مدى قوة او ضعؼ اي مف ىاه الظواىر مي 

ر معتمػديف 2المجتمػع هاقطػاع مػف قطاعػات البنػاث االجتمػاعي او مػي مختمػؼ ارجػاث 
 مي الؾ عمى جمع المعمومات عف الظاىرة المدروسة مف خ ؿ اداتيف ميمتيف ىما :

: عمػػى اعتبػػار اف البارػػث ىػػو جػػزث مػػف المجتمػػع المػػدروس ويعػػايش  المالحيووة -6
االرػػداث اليوميػػة التػػي يمػػر بيػػا المجتمػػع العراقػػي ويسػػمع يوميػػا انبػػاث عػػف رػػدوث 

رات يػػػاىو ضػػػريتيا عاػػػرات النػػػاس او سػػػطو مسػػػمم رػػػوادث قتػػػؿ او وقػػػوع انتجػػػا
عمػػػػػى مرػػػػػ ت الرػػػػػيرمة والمرػػػػػارؼ ومرػػػػػ ت بيػػػػػع المجػػػػػوىرات وقتػػػػػؿ بعػػػػػض 
اررابياال ناىيؾ عف رور عمالة االطتاؿ والتسػكع مػي الاػوارع وظػاىرة التسػوؿ 
لألطتػػاؿ والنسػػاث وكبػػار السػػف وكػػالؾ القمػػؽ االجتمػػاعي الػػاي يطغػػى عمػػى نتػػوس 

 ًا والخوؼ مف المجيوؿهالعراقييف كبارًا ورغار 

: لقػػػد اعتػػػدتا مػػػي برو نػػػا السػػػابقة اعتمػػػاد االسػػػتبانو كأرػػػد االدوات  المقابموووة  -3
لمررػػوؿ عمػػى المعمومػػات المطموبػػةال ومػػي ىػػاا البرػػث وجػػدنا اف المقابمػػة وسػػيمة 
ميمػػػة لمررػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات المطموبػػػة وخرورػػػا ااا مػػػا عرمنػػػا اف البارػػػث 

ار المػػنيج المناسػػو لبر ػػو وانمػػا طبيعػػة الماػػكمة لػػيس رػػرًا مػػي كػػؿ الظػػروؼ اختيػػ
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ره وعميػػو مقػػد عمػػد 3ىػػي التػػي ترػػتـ عميػػو اف يختػػار ىػػاا المػػنيج او تمػػؾ االداة ا
البارث الى مقابمة عدد كبير مف االمراد اػممتا مرػاميف الضػباط اػرطةال قضػاةال 
اسػػػػاتاة جامعػػػػة المدرسػػػػيف ال معممػػػػيفال اعضػػػػاث مجػػػػالس مرميػػػػةال  وجيػػػػاث عاػػػػالر 

المػػواطنيف العػػادييف ر وكػػاف اليػػدؼ مػػف المقابمػػة  ىػػو االجابػػة عػػف  وكػػالؾ بعػػض
سػػػؤاؿ عػػػاـ وجيػػػو البارػػػث : مػػػا ىػػػو سػػػبو ارتتػػػاع نسػػػبة الجريمػػػة واالنرػػػراؼ مػػػي 

؟ وقػػػد قضػػػى البارػػػث متػػػرة تجػػػاوزت السػػػتة اػػػيور لجمػػػع 2003العػػػراؽ بعػػػد عػػػاـ 
المعمومػػػػات عػػػػف ىػػػػاه الظػػػػاىرةه عممػػػػا اف البارػػػػث رػػػػاوؿ الررػػػػوؿ عمػػػػى بعػػػػض 

اثات عػػػف واقػػػع الجريمػػػة مػػػي بعػػػض المػػػدف عػػػف طريػػػؽ كتػػػاو موجػػػو مػػػف االررػػػ
الكميػػة الػػى الػػدوالر المعنيػػة ولكػػف مراولتنػػا لػػـ تتمػػم بسػػبو عػػدـ وجػػود اررػػاثات 
واضػػرة مػػػي المرػػاكـ ترػػػنؼ الجػػػرالـ رسػػو نوعيػػػا وعػػػددىا كمػػا رمضػػػت مراكػػػز 
ا الاػػػرطة تزويػػػدنا بأيػػػة معمومػػػة عػػػف واقػػػع الجريمػػػة مػػػي العػػػراؽ لسػػػباو امنيػػػة كمػػػ

 يقولوف ه

 سادسًا: مفاهيم البحث :
سػػػػػػنراوؿ اف نمقػػػػػػي الضػػػػػػوث عمػػػػػػى متيػػػػػػومي الجريمػػػػػػة واالنرػػػػػػراؼ بورػػػػػػتيما 

 المتيوميف االساسييف المايف يدور روليا ىاا البرثه
 مفهوم الج يمة  -6

تتضامر الجيود العممية مي مختمؼ االخترارػات مػف اجػؿ ميػـ الجريمػة مػف 
 يدؼ ضبطيا ومكامرتيا هريث طبيعتيا ومنطمقاتيا ودوامعيا ب

والجريمػػة سػػموؾ مػػدمر لػػو ا ػػار سػػمبية سػػواث مػػف جيػػة االمػػف اـ مػػف المنظػػور 
االجتماعي اـ االقتراديال ميي تؤدي الػى انعػداـ االمػف والػى تتكػؾ الجماعػة واػيوع 
االضطراو والتوضى داخؿ المجتمع الالى جانو انيا مف المنظور االقترادي مكمتػة 

و الجريمة مف ضياع لألمواؿ والممتمكات اـ مف ريػث مػا سواث مف ريث ما تؤدي الي
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مكامرػة الجريمػة وضػػبط المجػرميف ومكػامرتيـ وعقػػابيـ او   يرػرؼ مػف امػواؿ عمػػى
 ر4ع جيـ ا

بأنيػا اكػؿ معػؿ يقػدـ الاػخص عمػى  المنيوو  االجتموا  وتعرؼ الجريمة مف 
ى الخمقػػػي ارتكابػػػو بػػػدوامع مرديػػػة خالرػػػة تقمػػػؽ ريػػػاه الجماعػػػة وتتعػػػارض مػػػع المسػػػتو 

السالد لػدييا ر او ىػي اكػؿ انتيػاؾ ليػة قاعػدة مػف قواعػد السػموؾ االجتمػاعي وتكػوف 
تعػرؼ الجريمػة  المنيو  السيكولوج  ر ال مػف5موجية ضد مرالم المجتمع ككؿ را

عمػػى انيػػا اااػػباع لغريػػزة انسػػانية بطريقػػة اػػااة ال ينتيجيػػا الرجػػؿ العػػادي مػػي ارضػػاث 
او ااوا كيتي مي ىاه الغريزة مرروو بعمة او اك ر  الغريزة نتسيا والؾ لخمؿ كمي

 ر6مي الررة النتسية وقت ارتكاو الجريمة را
تعػرؼ الجريمػة بأنيػا االتعػؿ الػاي يعاقػو عميػة القػانوف  الجانب القوانون ومػف 

او بمعنػػى اخػػر ىػػي الػػؾ التعػػؿ او االمتنػػاع الػػاي نػػص القػػانوف عمػػى ترريمػػو ووضػػع 
 ر7عقوبة جزاث عمى ارتكابو ر ا

وبناًث عمى ىاا التعريؼ ال ياكؿ االتيػاف بػاي معػؿ لػـ يررمػو القػانوف الجنػالي 
جريمةال ونقرد ىنا بالقانوف الجنالي امجموعة القواعػد السػموكية المرػددة التػي سػنتيا 
الدولػػة وتضػػع عقوبػػة مرػػددة لمػػف يخالتيػػا ويقػػـو المم مػػوف الرسػػميوف لمدولػػة بترضػػيا 

ا مػػا تأممنػػا ىػػاا التعريػػؼ الجنػػالي نجػػد انػػو يتضػػمف ر واا8عمػػى المخػػالؼ ايػػًا كػػاف ر ا
اربعػة عنارػر اساسػية مرػددة تميػػزه عػف  يػره مػف القواعػػد السػموكية التػي تركػـ امػػراد 

 المجتمع ه
: الرػػػتة السياسػػػيةال ميػػػاه القواعػػػد التػػػي ااػػػتمؿ عمييػػػا القػػػانوف  العنصووو  االول

 يلة اخرى بالمجتمع هالجنالي قواعد وضعتيا السمطة الرسمية االدولةر وليست اية ى
: الترديدال مكؿ معؿ يررمو القانوف مردد بدقة بالغػة م بػد مػف  العنص  ال ان 

 الورؼ الدقيؽ لياا التعؿ ه
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: المسػاواة مػي التطبيػؽال مالسػموؾ الػاي يعرمػو القػانوف الجنػالي  العنص  ال الث
 الجتماعية هبانو جريمة وتعد كالؾ ايًا كاف مرتكبو مف المواطنيف ومكانة المرتكو ا

: الجػػزاث العقػػابيال مالقػػانوف يػػنص عمػػى عقػػاو كػػؿ مػػف يػػأتي  العنصوو  ال ابوو 
سموكًا مخالتًا لقواعده او مػي االقػؿ التيديػد يعاقبػو عػف طريػؽ مم مػي الدولػة الرسػمييف 

 االقضاةر ويكوف ىدؼ العقوبة لرالم المجتمع ه
زجػػػر ا   ابانيػػػا مرظػػػورات اػػػرعية الشووو يعة االسوووالميةوتعػػػرؼ الجػػػرالـ  مػػػي 

عنيا ر وقد ررمت الاريعة االس مية بعض االعماؿ ورتى تكوف ىناؾ جريمة يجو 
اف يكوف ىناؾ نص ارعي ينيى عف التعؿ او الترؾ الوال يعد التعؿ او الترؾ جريمة 

مػػااا لػػـ تكػػف ىنػػاؾ عقوبػػة مػػ    اال ااا رتبػػت الاػػريعة عمػػى التعػػؿ او التػػرؾ عقوبػػة
لمبادا االساسية اقرتيا القػوانيف الوضػعية الردي ػة بعػد جريمة بالمعنى الارعي وىاه ا

 ر9اف وضعيا االس ـ باكؿ متكامؿ ا
مي دراسة لو بعنواف الخرالص العامة لمقانوف الجنػالي الػى  Hallياير ىوؿ 

اف ىنػػػاؾ سػػػبع خرػػػالص البػػػد مػػػف توامرىػػػا لمركػػػـ عمػػػى سػػػموؾ مػػػا انػػػو جريمػػػة وىػػػاه 
 ر10الخرالص ىي: ا

ير الخارجي لمسموؾ مالسػموؾ االجرامػي يػؤدي الػى االضػرار الضرر : وىو المظ -1
بالمرالم التردية او االجتماعية او بيمػا معػًاال وىػاا ىػو الػركف المػادي لمجريمػة ال 
مػػ  يكتػػي القرػػد او النيػػة ورػػدىاال وقػػد اكػػدت الاػػريعة االسػػ مية قبػػؿ كػػؿ اػػيث 

 عمى ىاا الجانو ه

ونػػًا ومنرورػػًا عميػػو مػػي قػػانوف يجػػو اف يكػػوف ىػػاا السػػموؾ الضػػار مررمػػًا قان -2
 العقوباته

ضرورة وجود تررؼ يؤدي الى وقوع الضررال ويقرد ىنا توامر عنرػر الرريػة  -3
واختتػػاث عنرػػر االكػػراه وىػػاا الجانػػو ايضػػًا اكدتػػو الاػػريعة االسػػ مية ميمػػا يطمػػؽ 
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عميػػػة الػػػركف االنسػػػاني لمجريمػػػةال مالمسػػػؤولية مػػػف جيػػػة نظػػػر الاػػػريعة االسػػػ مية 
رػاالت متعػددة وىػي : االكػراهال السػكرال الجنػوفال الرػغرال ورالػو ابارػة تسقط مػي 

 التعؿ المرـر اما الستعماؿ رؽ او لداث واجوه

تػػػػػوامر القرػػػػػد الجنػػػػػالي : وقػػػػػد سػػػػػبؽ للسػػػػػ ـ اف اكػػػػػد ىػػػػػاا الجانػػػػػو مالاػػػػػريعة  -4
االسػػ مية ال تراسػػو االنسػػاف اال ااا كػػاف اىػػً  لمعقػػاو وىػػاا االىميػػة تتطمػػو اف 

اني مكمتًا او مختارًا ومسؤوالال مالجريمة التي يرتكبيا االنساف العاقؿ عف يكوف الج
قرػد ور بػػة وترػػميـ تختمػػؼ عػػف تمػػؾ التػػي يكػػره االنسػػاف عمييػػا او التػػي يرتكبيػػا 

 الطتؿ او المجنوف ال

ر الى انو يجو اف يكوف ىناؾ توامؽ بيف التررؼ والقرد الجنالي Hallياير ا -5
ؿ الاػرطة الػاي يػدخؿ منػزال ليقػبض عمػى اػخص مػا ويعطي م ااًل عمى الؾ برج

بػػأمر مػػف القاضػػيال  ػػـ يرتكػػو جريمػػة مػػي ا نػػاث وجػػوده مػػي المنػػزؿ بعػػد تنتيػػا امػػر 
القػػبض مينػػا ال توجػػو اليػػو تيمػػة دخػػوؿ المنػػزؿ بقرػػد ارتكػػاو جريمػػة الف القرػػد 

 الجنالي والتررؼ مييا لـ يت قيا معًاه

قانونػًا وسػػوث الترػرؼ او السػػموؾ رتػػى  يجػو تػػوامر الع قػة بػػيف الضػرر المرػػـر -6
 يمكف تجريموه

يجو النص عمى عقوبة التعؿ المرـر قانونًا وىػاا ىػو مبػدًا الاػريعة الػاي يػنص  -7
 عمى انو ال جريمة وال عقوبة اال بنصه

نسػػتنتج مػػف كػػؿ مػػا تقػػدـ بػػاف الجريمػػة ىػػي كػػؿ معػػؿ مخػػالؼ لقػػانوف العقوبػػات وىػػاا 
 ة ومقدار عقوباتيا هالقانوف يتضمف االمعاؿ المررم

 ه مفهوم االنح اف  -3
تعد ظاىرة االنرراؼ مف الظواىر االجتماعية الطبيعية المعرومة مي كػؿ نسػؽ 
اجتمػػاعي وموجػػود مػػي نطػػاؽ كػػؿ الع قػػات االجتماعيػػة ومػػي التنظيمػػات االجتماعيػػة 



 
 

 

 

   

 

ىحمودىكرديىعبدىالعزوز أ.ىم.ىد.
ى3162(ىىأوــلـولىىى66العـــددىىى)

ىالظواهرىاالجراموةىواالنحرافوةىفيىالعراق
ىوكيفيىظلىظروفىالحربىواالحتاللىاالمر

  525 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

جميعيػػػا هباػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف اف نعػػػرؼ االنرػػػراؼ بانػػػو اانتيػػػاؾ لمتوقعػػػات والمعػػػايير 
روالتعؿ المنررؼ ليس اك ػر مػف كونػو رالػة مػف الترػرمات السػيلة 11تماعية ر ااالج

 ر12التي تيدد الرياة االجتماعيةه ولمتسمية االنررامية    ة ابعاد اساسية ىي :ا
: ياػػػير الػػػػى اف االمعػػػػاؿ يمكػػػف اف ترػػػػدد باعتبارىػػػػا انرراميػػػػو او  البعوووود االول

نروىػا مػف جانػو الجميػور والييلػات  اجرامية مف خ ؿ الرجوع الى خارية رد التعؿ
الرسػػمية لممجتمػػع ه مػػااا كػػاف رد التعػػؿ مػػف نػػوع االسػػتيجاف او الػػرمض يكػػوف التعػػؿ 

 انرراميًاه

: يػػػدور رػػػوؿ خارػػػية ا النسػػػبية ر مميسػػػت ىنػػػاؾ معػػػايير عامػػػة  البعووود ال وووان 
ي و ابتة لما يورؼ لتعؿ ما بانػو انررامػي ه ومػا ىػو انررامػي اليػوـ قػد يكػوف سػويًا مػ

 الغد ه
: يركػػػز ىػػػاا البعػػػد عمػػػى موضػػػوع الرػػػراع مينػػػاؾ رػػػراع بػػػيف  البعووود ال الوووث

الاػػػػخاص او الجماعػػػػات الرػػػػغيرة نسػػػػبيًا التػػػػي تتتقػػػػر الػػػػى القػػػػوة مػػػػف ناريػػػػة وبػػػػيف 
المرػػالم االجتماعيػػػة القويػػػة مػػػف ناريػػػة اخػػرى ال مػػػاالنرراؼ قػػػد يناػػػأ نتيجػػػة رد معػػػؿ 

العقابية وعف ارساس الترد باالضطياد المنررميف تجاه مبالغة المجتمع مي الجزاثات 
 والظمـ ور بتو مي االنتقاـه

ول نرػػراؼ انػػواع متعػػددةال وقػػد رػػنؼ الػػدكتور مرمػػد عػػاطؼ  يػػث االنرػػراؼ  
 ر13مف النارية الوظيتية الى    ة انواع :ا

: وىػػػػو يرػػػػدث نتيجػػػػة بعػػػػض العوامػػػػؿ او الخرػػػػالص الترديػػػػة االنحوووو اف الفوووو د -1
 ية والورا يةرهلماخص االعوامؿ البيولوج

: وىنػػػا ينظػػػر الػػػى االنرػػػراؼ عمػػػى انػػػو نتيجػػػة عوامػػػؿ  االنحووو اف بسوووبب مو وووف-2
خارجية تؤ ر مي الترد وبعض المواقؼ االخرى التػي قػد تاػكؿ قػوة قػاىرة قػد تػدمع 

 الترد الى االعتداث عمى القواعد الموضوعية لمسموؾ ه
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وكي مرػروو بتنظػيـ الاي يظير ك قامة مرعيػة او كنسػؽ سػم االنح اف المنيم: -3
 اجتماعي خاص لو ادوار ومراكز واخ قيات متميزة عف طابع ال قامة الكبرىه

لمسػػػػػموؾ االنررامػػػػػي ا ػػػػػار مػػػػػدمرة ومقمقػػػػػة لمػػػػػراد النظػػػػػاـ االجتمػػػػػاعي مالنظػػػػػاـ 
االجتماعي الطبيعي يرتاج الى تعاوف الجميع ولكف ااا اا عدد مف امراد ىاا النظػاـ 

ركػػـ ىػػاا النظػػاـ مػػاف ىػػاا النظػػاـ سػػيتعرض الػػى الخطػػر عػػف القواعػػد االساسػػية التػػي ت
اػػانو اػػاف الورػػدة العسػػكرية التػػي ااا مػػا خػػالؼ بعػػض اعضػػاليا التعميمػػات واالوامػػر 
العسػػكرية المتروضػػة عمػػييـ مػػف لػػدف قػػادتيـ خػػ ؿ المعركػػة والقػػوا بأسػػمرتيـ وىربػػواال 

المعركػػػػة الػػػػى الخسػػػػارة مػػػػي  متػػػػي ىػػػػاه الرالػػػػة مػػػػاف تمػػػػؾ الورػػػػدة العسػػػػكرية سػػػػتتعرض
 هالمرالة

ىنػػاؾ مسػػالو ميمػػو وىػػي اف وجػػود االنرػػراؼ مػػي الجماعػػة قػػد يرطػػـ او يقتػػؿ 
دوامػػع التكيػػؼ والعمػػؿ واالبػػداع عنػػد االخػػريف م ػػاؿ عمػػى الػػؾ ااا كػػاف مجموعػػة مػػف 
الط و يؤدوف االمتراف وىـ يعمموف اف ارد الطمبة بينيـ قد قاـ بالغش ولـ يراسػو 

بالنتيجة ينجم ىاا الطالو رالو راؿ بقية الطمبة الايف مف لدف المراقو مي القاعةال و 
مضػػوا ليػػالي عػػدة بػػالقراثة والػػدرسال ميػػاه الرالػػة تولػػد نوعػػًا مػػف االربػػاط وعػػدـ ال قػػة 
وعػػدـ الر بػػة مػػي الدراسػػة عنػػد بقيػػة الطمبػػة هامػػا ااا عوقػػو الطالػػو الػػاي كػػاف يغػػش 

مبة وتزيد  قتيـ بالمؤسسة وطبؽ عمية القانوف ماف الؾ سيزيد مف عزيمة وقوة بقية الط
التعميمية وقوانينيا وانظمتيا الداخمية اا ينبغي  اف ال نعطي لممنرػرؼ نتػس االعتبػار 

 والمكانة االجتماعية ه

وبقػػػي لنػػػا اف نميػػػز بػػػيف االنرػػػراؼ والتتكػػػؾ االجتمػػػاعي المالتتكػػػؾ االجتمػػػاعي 
االجتمػػػػاعيال ياػػػػير الػػػػى ال تكامػػػػؿ االجتمػػػػاعي او انييػػػػار االبنيػػػػة النظاميػػػػة لمنسػػػػؽ 

مػػػالمجتمع المػػػنظـ يسػػػتطيع اف يترمػػػؿ كميػػػة كبيػػػرة مػػػف االنرػػػراؼ دوف اف يرػػػدث بػػػو 
اضػػطراو اجتمػػاعي قػػويال اال ااا كػػاف ىػػاا االنرػػراؼ ياػػكؿ ظػػاىرة جماعيػػة ويسػػتمر 
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لمػػدة طويمػػة مينػػا يمكػػف اف يرػػدث التتكػػؾ االجتمػػاعيه وعمػػى ايػػة رػػاؿ مػػاف متيػػومي 
ببعضيما وبدرجة كبيرة متررمات االاػخاص االنرراؼ والتتكؾ االجتماعي متر ف 

المنرػػػرميف ك يػػػرًا مػػػا تػػػؤدي الػػػى انييػػػار البنػػػاث االجتمػػػاعي وكػػػالؾ عػػػدـ تكامػػػؿ ابنيػػػة 
 ر14المجتمع  البًا ما يكوف سببًا ل نرراؼ كما ياير العالـ اميرتوفر ا

 ادلبحث الثاني
 احلرب اجملتمعيت وانعكاساتها على اجملتمع

قادتيػػا امريكػػا عمػػى العػػراؽ رربػػًا اعتياديػػة او رربػػًا  لػػـ تكػػف رالػػة الرػػرو التػػي
تقميديةال ممف المعروؼ اف الرروو تناأ بيف الدوؿ اما لسباو جغرامية او اقترػادية 
او سياسية او عسكرية وسرعاف ما تنتيي ىاه الرروو بعػد متػرة وجيػزةال ولكػف وم ممػا 

البنػػاث االجتمػػاعي  اكرنػػا اف الرػػرو  المعمنػػة ضػػد العػػراؽ ىػػي رػػرو بنيويػػة تسػػتيدؼ
والمؤسسػػػػػات االجتماعيػػػػػة والقػػػػػيـ االجتماعيػػػػػة ه وتيػػػػػدؼ ايضػػػػػًا الػػػػػى زعزعػػػػػة عوامػػػػػؿ 
االسػتقرار االجتمػػاعي وا ػارة الماػػك ت االجتماعيػة وترطػػيـ الػروح المعنويػػة لألمػػراد ه 

 ولياا يرى بعض البار يف االجتماعييف تسمية ىاه الررو ابالررو المجتمعيةره
عنػػى الرػػرو المجتمعيػػة مػػف ريػػث اىػػي اػػكؿ مػػف ااػػكاؿ ويمكننػػا ىنػػا ترديػػد م

الرػػرو ال تخضػػع لمبػػدا االاػػيار الرسػػمي وال تعمػػو مييػػا ضوضػػاث القنابػػؿ والرػػواريخ 
وتجػػػري بػػػيف جماعػػػات منظمػػػة اات مرػػػالم او ايػػػديولوجيات متعارضػػػة ومػػػف خػػػ ؿ 
اليات تنختض مييا الرتة العسكرية وتستيدؼ ارداث تغير عميؽ مػي بيلػة المجتمػع 

مػػؽ عجػػز مجتمعػػي اػػامؿ وتتكيػػؾ عػػرى الػػروابط بػػيف المجتمػػع وترطػػيـ عنارػػر وخ
الضبط االجتماعي مف خ ؿ التأ ير مي اتجاىات ووالث عنارر ىاا النظػاـ وترطػيـ 

 ره15قيمو ورموزهرا
ولغرض توضيم متيوـ الررو المجتمعية سنوضم اىداؼ ىاه الررو والياتيا 

 عنيهواسمرتيا المستخدمة لتدمير المجتمع الم
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:يمكػػف اف نمخػػص اىػػداؼ الرػػرو المجتمعيػػة بالنقػػاط اهووداف الحوو ب المجتمعيووة -6
 ر16االتية:ا

 تدمير ع قات الترابط بيف الجماعاته -
ناػر قػػيـ ال قامػػات الترعيػػة والتاػػجيع عمػػى تقمرػػيا بػػدال مػػف تقمػػص رمػػوز ال قامػػة  -

 العامة ه
جتمػػاعي سػػواث الرػػد مػػف قػػدرة النظػػاـ عمػػى اسػػتخداـ ميكانزمػػات معالػػة لمضػػبط اال -

 عمى مستوى الترد او الجماعةه
ناػػر معمومػػات بػػيف الجماعػػات تؤكػػد مسػػالو انعػػداـ االمػػف وتتاػػي ظػػاىرة الجريمػػة  -

 واالنرراؼ مي المجتمع
التخريػػػػو االقترػػػػادي اليػػػػادؼ الػػػػى تػػػػدمير اقترػػػػاد البمػػػػد وناػػػػر العممػػػػة المزيتػػػػة  -

 وتاجيع ممارسة السوؽ السوداثه
 محتهااليات الح ب المجتمعية واس -3

لغػػرض ترقيػػػؽ االىػػداؼ السػػػابقة تمجػػأ الدولػػػة او الػػدوؿ المعتديػػػة الػػى اسػػػاليو 
وطرالؽ معػدة مسػبقًا ومدروسػة دراسػة عمميػة ومػي بعػض االريػاف تكػوف ىػاه الطرالػؽ 
او االسػػػػاليو مجربػػػػة االسػػػػاليو التػػػػي اتبعتيػػػػا امريكػػػػا ودوؿ الغػػػػرو لتتتيػػػػت وترطػػػػيـ 

 ر17(اليات الررو المجتمعية واسمرتيا االتراد السوميتي سابقًا وسنوضم ىنا بعض
المعرمػػة التاريخيػػة والخبػػرة الواقعيػػة التػػي يمتمكيػػا العػػدو عػػف المجتمػػع المػػراد تػػدميره  -

 وترطيموه
المعرمة العممية التي تومرىا العموـ السموكية ومػي مقػدمتيا عمػـ االجتمػاع مػف خػ ؿ  -

 التعامؿ مع البيانات المتارة عف المجتمعه
التطور العممي والتكنولوجي التػي تمتمكيػا الػدوؿ المتقدمػة كالقمػار  است مار امكانية -

 الرناعية ووسالؿ الدعاية واال راث التي تمارسيا تمؾ الدوؿ عمى دوؿ االخرىه
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وىنا يمكف اف نتساثؿ ما اوجو الربط بيف الرػرو المجتمعيػة وانتاػار الظػواىر 
ى اىػػداؼ ىػػػاه الرػػرو ىػػػي االجراميػػة واالنرراميػػة مػػػي المجتمػػعه نرػػف اكرنػػػا اف ارػػد

التأ ير مي وسالؿ الضػبط مػي المجتمػع سػواث الرسػمية منيػا او  يػر الرسػمية وزعزعػو 
 قة المواطف بالدولة وبنتسوه متؤدي بالنتيجة الى رالة عدـ االرتيػاح االجتمػاعي عنػد 
بعض المواطنيفال ميقع البعض مف ىؤالث ممف مقدوا توازنيـ االجتمػاعي مػي المجتمػع 

ت ادوار مؤسساتيـ االجتماعية كالسرة والمدرسػة والجػامع و يرىػا مريسػة وممف ضعت
 لمسموؾ االجرامي واالنررامي والسيما الاباو منيـه

مف المعموـ اف الترد يكوف مواليًا لمجماعة التي ينتمي الييا رينمػا يجػد ااػباعًا 
الػاي يرػـر مػف كامً  لراجاتو االساسية ولكف كما يقوؿ العػالـا مانيػايـر اف االنسػاف 

الوروؿ الى ىدمو سيجد ترقيقًا مف خ ؿ ايجاد اىداؼ رمزيػة وناػاطات تؤلػؼ ميمػا 
 ره18يسميو المررمة اليوتوبية لمرمز ا

اف كؿ الرركات االجتماعية امتازت بظيور رمػوز يوتوبيػة التػؼ روليػا النػاس 
 ر19وروال الى اىداؼ يرجوف ترقيقيا ا

الرراع العسكري اريانػًا ىػي جيػد مػنظـ اف الررو بورتيا رالة متطرمة مف 
يقػػػوـ بػػػو العػػػدو لجعػػػؿ المجتمػػػع ماقػػػدًا لقدرتػػػو عمػػػى ارضػػػاث راجػػػات اعضػػػالو وعمػػػى 
التعامػػؿ مػػع الماػػك ت المختمتػػة عمػػى نرػػو مؤسسػػي معػػاؿ ال االمػػر الػػاي يػػؤدي الػػى 
خمؽ ازمات متكررة ومتراكمة يبدو مييا الترد عاجزًا عف تجاوزىػا عمػى ومػؽ االسػاليو 

يػػػة التػػػي اعتػػػاد عمييػػػا ميولػػػد لديػػػو الػػػؾ ارساسػػػًا بػػػالتوتر واالربػػػاط وعػػػدـ الرضػػػا النمط
والقمؽ ويدمعو الى تررمات او مواقؼ عممية او مكرية تم ؿ استجابة سمبية كالجريمة 

 ر20واالنرراؼ ا
وىػػاا مػػا يتسػػر لنػػا ارتتػػاع نسػػو الجريمػػة واالنرػػراؼ مػػي المجتمػػع مػػي اوقػػات 

 وقات االعتيادية هاالزمات والرروو اك ر مف اال
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 ادلبحث الثالث
 بعض النظرياث ادلفسرة للسلىك االجرامي واالحنرايف

لقد ترتو عمى تزايد اىتماـ عمماث االجتمػاع بموضػوع الجريمػة واالنرػراؼ الػى 
ظيور العديد مف النظريات المتسرة لمسموؾ االجرامي واالنررامػيال واىبػت كػؿ نظريػة 

لبيولوجيػػػػػػػػة و السػػػػػػػػيكولوجية واالجتماعيػػػػػػػػة مػػػػػػػػي اتجػػػػػػػػاه معػػػػػػػػيفال مينػػػػػػػػاؾ النظريػػػػػػػػات ا
 ر21و يرىاها

ومػػي دراسػػتنا ىػػاه سػػنتطرؽ الػػى بعػػض النظريػػات االجتماعيػػة المتسػػرة لمجريمػػة 
 واالنرراؼ وىما :

نظريػػػػػػػة المخالطػػػػػػػة التار ػػػػػػػة او الع قػػػػػػػات  - 2ر Anomieنظريػػػػػػػة االنػػػػػػػومي ا -1
 التتاضميةال لع قة ىاتيف النظريتيف بموضوع بر نا الراليه

 Anomie: ني ية االنوم   اوالً 
تزعـ ىاه النظرية عالماف كاف ليما اال ر الكبير مي عمـ االجتماع وخارو ما 

 يتعمؽ بعمـ االنرراؼ السموكي وىما :
 Emile Durkheimاميل دوركهايم  -1

كػػاف تتسػػير دوركيػػايـ لمجريمػػة ناتجػػًا مػػف ميمػػو لمتػػرد والمجتمػػع وتتاعػػؿ االمػػراد 
 الؾ مف خمؿ لممعايير االجتماعية التي تسير المجتمعه داخؿ المجتمع وما ينتج عف

ومف خ ؿ توجيو الترد الى انماط معينة مف السموؾ عالية التقدير يرؿ التػرد 
مػػػف خ ليػػػا الػػػى المرتبػػػة االجتماعيػػػة المرموقػػػة او مػػػف خػػػ ؿ توجيييػػػا الػػػى السػػػموؾ 

 المسموح بو اجتماعيا ه
المجتمػػػػع الػػػػى رالػػػػة اسػػػػماىا مػػػػماا مػػػػا اختمػػػػت ىػػػػاه المعػػػػايير ورػػػػؿ التػػػػرد او 

دوركيػػػػايـ اانػػػػومير اهر وعمػػػػى ىػػػػاا االسػػػػاس اسػػػػتند دوركيػػػػايـ مػػػػي تتسػػػػيره لمسػػػػموؾ 
 االجرامي واالنررامي ه
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مجتم  ال  التضامن ومجتمو  يرى دوركيايـ اف المجتمع ينقسـ الى قسميف : 
ه مػػػػالوؿ يتسػػػػـ بالتكامػػػػؿ مػػػػي جميػػػػع وظالتػػػػو المختمتػػػػة ويقرػػػػد   ضووووو  التضووووامن

ىنا المجتمعات البدالية البسيطة التي يعيش مييا الترد متتاعً  مع المجتمػع  دوركيايـ
بجميع ما يرتويو مف قيـ ومعتقدات وعادات وتقاليد هاي يتتاعؿ مع معػايير المجتمػع 
المسػػػيرة لػػػوال ممػػػا ينػػػتج عػػػف ىػػػاا النػػػوع مػػػف التتاعػػػؿ تعػػػاوف وتضػػػامف بػػػيف اعضػػػاث 

العقػػؿ الجمعػػي الضػػابط لسػػموؾ االمػػراد المجتمػػع يترضػػو االعقػػؿ الجمعػػير وىنػػا يم ػػؿ 
 ر22داخؿ المجتمع وىو يجسد المعايير االجتماعية ا

ريػػث يتقػػد   ضووو  التضووامنامػػا النػػوع ال ػػاني مػػف المجتمعػػات ميػػو المجتمػػع 
الترد مي تمؾ المجتمعات التضػامف والتكامػؿ ويرػعو مييػا خمػؽ اترػاؿ ايجػابي بػيف 

وع مػػػػف المجتمعػػػػات تختمػػػػؼ امكػػػػارىـ اعضػػػػاث المجتمػػػػع كمػػػػا اف االمػػػػراد مػػػػي ىػػػػاا النػػػػ
ومعتقداتيـال مكؿ منيـ يعبر عف ااتو ومااركتو بررية كاممة دوف النظر الى مرمرة 

 ر23 يره مف امراد المجتمع ويقرد دوركيايـ ىنا المجتمعات المترضرة ا
ويػرى دوركيػايـ انػو مػف السػيؿ اف يتبخػر التضػامف االجتمػاعي ااا كػاف ىنػػاؾ 

السػػػكاف ممػػػا يػػػؤدي الػػػى تقسػػػيـ العمػػػؿ وبالتػػػالي الػػػى ظيػػػور زيػػػادة وتضػػػخـ مػػػي عػػػدد 
السػػػػػموؾ االنررامػػػػػيه ويتضػػػػػم لنػػػػػا مػػػػػف خػػػػػ ؿ راي دوركيػػػػػايـ اف المجتمػػػػػع العضػػػػػوي 
المترضػػػػػر ييػػػػػتـ ميػػػػػو التػػػػػرد بمرػػػػػ ح نتسػػػػػو او سػػػػػموكو دوف اف يكػػػػػوف لػػػػػو دور مػػػػػي 
االر ح االجتماعي ه وعمى ضوث الؾ مسر دوركيايـ ظاىرة االنترارال ميو يرى اف 
اسػػباو االنترػػػار ىػػػي اسػػػباو اجتماعيػػػةال مكممػػػا زاد ارتبػػػاط الاػػػخص بمجتمعػػػو تكػػػوف 
ىيمنة العقؿ الجمعي عميػو قويػة ويقػؿ االنترػارال وعمػى العكػس مػف الػؾ كممػا ضػعؼ 
تػػػػأ ير الضػػػػوابط االجتماعيػػػػة والمؤسسػػػػات االجتماعيػػػػة االدينيػػػػة الالسػػػػريةال التربويػػػػةال 

العقؿ الجمعي عمى االاخاصال مما يػدمع السياسيةال االقترادية ههه الخر تقؿ سيطرة 



 
 

 

 

   

 

ىحمودىكرديىعبدىالعزوز أ.ىم.ىد.
ى3162(ىىأوــلـولىىى66العـــددىىى)

ىالظواهرىاالجراموةىواالنحرافوةىفيىالعراق
ىوكيفيىظلىظروفىالحربىواالحتاللىاالمر

  536 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

الترد الى العزلة واالنطػواث نتيجػة لػالؾ تك ػر ظػاىرة االنترػاره  ونتػى دوركيػايـ وجػود 
 ر24ع قة بيف ظاىرة االنترار والعوامؿ التردية والنتسية والورا ية والطبيعية ا

يتضػػػػم لنػػػػا مػػػػف خػػػػ ؿ مػػػػا تقػػػػدـ اف دوركيػػػػايـ قػػػػد اعطػػػػى لمعقػػػػؿ الجمعػػػػي اي 
يير االجتماعيػػػػةا الػػػػديفال العػػػػادات والتقاليػػػػدال القرابػػػػةال الريػػػػاث االجتمػػػػاعير دورًا المعػػػػا

اساسػيًا مػي تتسػػير السػموؾ االجرامػي واالنررامػػي مػي المجتمػع واىمػػؿ دور التػرد نتسػػو 
مي المجتمعه ونرف نتتؽ مع ما اىو اليو دوركيايـ مي ىاا الجانو الالف الترد الػاي 

لرقيقػػة اػػخص ال معيػػاري خارػػة ااا كػػاف معتػػاد يرتكػػو السػػموؾ االجرامػػي ىػػو مػػي ا
االجراـه كالؾ ماف البيلات االجتماعية التي ترتتع مييا نسػبة الجريمػة واالنرػراؼ ىػي 
بيلػات تعػاني مػف التتكػؾ واالنرػراؼ القيمػي واالخ قػيه وىػاا مػا يتسػر لنػا مػا اػػيدتو 

دخػػوؿ قػػوات مدينػػة بغػػداد وبعػػض مػػدف العػػراؽ الخػػرى ا نػػاث سػػقوط النظػػاـ السػػابؽ و 
مف عممية نيو وسمو لممتمكات الدولة او مػا يسػمى  2003االرت ؿ االمريكي عاـ 

بظاىرة االترىودر ماف ىاه الظاىرة لـ تنتار بػيف جميػع ابنػاث المجتمػع العراقػي مينػاؾ 
مػػف رمضػػيا وىنػػاؾ مػػف ارػػبم مػػي ليمػػة وضػػراىا مػػف اكبػػر اال نيػػاثال بعػػد اف كػػػاف 

 معدما وعاطً  عف العمؿه
 ة ميرتىن في الالمعياريةنظري -2

طػػػرح ميرتػػػوف نظريتػػػو مػػػي االنػػػومي مػػػف خػػػ ؿ مجموعػػػة كتاباتػػػو رػػػوؿ البنػػػاث 
االجتمػػػاعي و االنػػػومي واالنررامػػػيه وتػػػتمخص نظريتػػػو مػػػف خػػػ ؿ النظػػػر الػػػى البنػػػاث 
ال قامي عمى انو مجموعة مف القيـ المعيارية التي تضبط السموؾ المتعػارؼ عميػو مػف 

الكػػالؾ مػػاف البنػػاث االجتمػػاعي ىػػو عبػػارة عػػف مجموعػػو مػػف  قبػػؿ جميػػع امػػراد المجتمػػع
الع قات االجتماعية المنتظمة التي تربط امراد المجتمع بعضيـ ببعضال وعميو يمكف 
النظر الى االنػومي عمػى انػو ترطػـ او تتكػؾ لممجتمػع ويرػدث االنػومي عنػدما يكػوف 

وبػػيف قػػدرات  ىنػػاؾ عمػػى وجػػو الخرػػوص تميػػز رػػاد بػػيف االىػػداؼ والقػػيـ االجتماعيػػة
 ر25امراد المجتمع لمراعاة ىاه القيـ واالىداؼه ا
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ويتضػػػم لنػػػا اف ميرتػػػوف رػػػدد عنرػػػريف ىػػػاميف لتيػػػـ وتتسػػػير ظػػػاىرة الجريمػػػة 
 ر26واالنرراؼ ىما :ا

عنرر االىداؼ : اي االىداؼ المرددة  قاميا والتػي يسػعى كػؿ مػرد مػي المجتمػع  -
 الى الوروؿ الييا ه

المرػػددة بترقيػػؽ تمػػؾ االىػػداؼال ومػػي ىػػاا الرػػدد  عنرػػر الوسػػالؿ : اي الوسػػالؿ -
يقػػوؿ ميرتػػوفاا لكػػي يرػػامظ المجتمػػع عمػػى وظيتػػة المعػػايير االجتماعيػػة يجػػو اف 
يكوف ىناؾ توازف بيف االىداؼ والوسالؿ التػي مػف خ ليػا يرقػؽ الطمػوحرر مكممػا 
كػػاف ىنػػاؾ تػػوازف بػػيف العنرػػريف تنعػػدـ او تقػػؿ معػػدالت االنرػػراؼ مػػي المجتمػػعال 

در تخمخؿ الػؾ التػوازف ينتاػر السػموؾ المنرػرؼ بػيف امػراد المجتمػع وقػد سػماه وبق
ميرتػػوف ابػػاالنومي االجتماعيةروقػػد اسػػتكمؿ ميرتػػوف نظريتػػو مػػي االنػػومي بوضػػع 

 ر27انماط ممكنو لمتتاوت بيف االىداؼ والوسالؿ وىي :ا
ي اي قبوؿ الترد لألىداؼ التػي يرػددىا البنػاث ال قػام  conformityالتوامؽ  -

لممجتمػػػع وقبػػػوؿ الوسػػػالؿ الماػػػروعة اجتماعيػػػا لترقيػػػؽ تممػػػؾ االىػػػداؼ ه ويعتقػػػد 
ميرتوف اف ىاا النمط ارد اقوى العوامؿ وراث استقرار المجتمعػات و يػاو الظػاىرة 

 االجرامية ه
ه مػػي ىػػاا الػػنمط يقبػػؿ التػػرد االىػػداؼ التػػي يرػػددىا البنػػاث Innovationاالبتكػػار  -

وعة لترقيقيػػا لعػػدـ القػػدرة عمػػى اسػػتخداميا ه ممػػا ال قػػامي ويػػرمض الوسػػالؿ الماػػر 
يدمع الترد الى ابتكار وسالؿ ممنوعة يرؿ خ ليػا الػى ترقيػؽ اليػدؼ ه وبالتػالي 
يرػػػؿ التوامػػػػؽ االجتمػػػاعي ويرقػػػػؽ ااتػػػػو داخػػػؿ الػػػػؾ المجتمػػػػع الػػػاي يعطػػػػي كػػػػؿ 

 االرتراـ لترقيؽ النجاح ه
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بتكػػػار ريػػػث اف ه تقػػػع الطقسػػػية عمػػػى طػػػرؼ نقػػػيض مػػػف االRitualismالطقػػػوس  -
التػػػرد ىنػػػا يقبػػػؿ الوسػػػالؿ الماػػػروعة ولكػػػف ىػػػاا القبػػػوؿ ال يكػػػوف مرػػػروبا بقبػػػوؿ 

 لألىداؼ الماروعة ه
ه يػػػػرمض ارػػػػراو ىػػػػاا الػػػػنمط االىػػػػداؼ التػػػػي يقرىػػػػا  Retreatismاالنسػػػػراو   -

المجتمع والوسالؿ الماروعة لترقيػؽ تمػؾ االىػداؼ معػا ه واالنسػرابيوف مػي نظػر 
الرقيقيػػػوف مػػػي المجتمػػػعه ويم ػػػؿ ىػػػاا الػػػنمط مػػػدمنو الخمػػػور ميرتػػػوف ىػػػـ الغربػػػاث 

 والمخدرات والمتاردوف والمتسكعوف مي الطرقات ه
يختمػػؼ عػػف االنمػػاط السػػابقة  ىػػاا الػػنمط  ره Rebelionالعرػػياف والتمػػرد ا  -

ه ريث اف االمراد مػي ىػاا الػنمط مػع رمضػيـ االىػداؼ والوسػالؿ الماػروعة جميعا
ف لترقيػػؽ اىػداؼ تختمػؼ عػػف اىػداؼ المجتمػع الماػػروعة لترقيقيػا اال انيػـ يسػعو 

بواسػػطة وسػػالؿ اخػػرى  يػػر الوسػػالؿ التػػي يقرىػػا المجتمػػع الاي انيػػـ يسػػعوف الػػى 
 تغيير البناث االجتماعي ه

والسموؾ االنررامي مف وجية نظر ميرتوف  يختمؼ بأخت ؼ النمط االنػومي ه 
قةال مػاف نمػط االنسػراو يػؤدي متي الوقت الاي يؤدي نمػط االبتكػار ىلػى انتاػار السػر 

الى انتاار الخمور والمخدرات بينما يايع التخريو والتوضى لدى ال ػوار والعرػابات 
 والمتمرديفه

وااا اردنا تطبيؽ نظرية االنومي عمػى المجتمػع العراقػي ه مأننػا سػنجد اف رالػة 
لعراقػي االنومي ظيرت مي مترة النظاـ السابؽ نتيجة االرداث التي مػر بيػا المجتمػع ا

مػػػػف رػػػػروو قتاليػػػػة وررػػػػار قػػػػاسال خمػػػػؼ رالػػػػة مػػػػف التػػػػوتر واالرتبػػػػاؾ االجتمػػػػاعي 
واالقترػػػادي مػػػي داخػػػؿ المجتمػػػع انعكسػػػت ا ارىػػػا باػػػكؿ مبااػػػر عمػػػى سػػػموؾ بعػػػض 
االمراده مظيرت رالة التساد االداري مي مؤسسات الدولػة وظيػور جػرالـ اوي الياقػات 

ر وعنػػدما انيػػارت السػػمطة 28ي هاالبيضػػاث مػػي المجتمػػع باػػكؿ بػػارز مػػع رالػػة االنػػوم
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ه اتسػػع نطػػاؽ رالػة االنػػومي لتاػػمؿ قطاعػػات 2003بعػد دخػػوؿ قػػوات االرػت ؿ عػػاـ 
كبيرة مي المجتمع وخرورا بعض التلات التقيرة والمررومة التي ترس بانيا ظممت 
مػػي التتػػرة السػػابقة ه مضػػ  عػػف وجػػود االعػػداد الكبيػػرة مػػف المنرػػرميف والمجػػرميف مػػي 

د اف مترت ابواو السجوف ليـ ه وىاه الظروؼ عززت رالة االنػومي مػي المجتمع بع
المجتمػػػػع العراقػػػػي وبػػػػرزت بأاػػػػكاؿ مختمتػػػػة كالنيػػػػو والسػػػػمو مػػػػي مؤسسػػػػات الدولػػػػة 
العراقيػةال وظيػور الجػػرالـ  يػر االخ قيػة كػػالررؽ والتخريػو والتػدمير تعبيػػرا عػف عػػدـ 

 ر29الرضا لمواقع الاي كاف يعياونو سابقا ا
 ه ي ية المخالطة الفا  ة او العال ات  التفاضميةن  انيا /

ه التتكؾ االجتماعي السػبو الػرليس لمسػموؾ   sutherlandعد العالـ سارالند 
مػػػي كتابػػػو امبػػػادا عمػػػـ  1939االجرامػػػي ال عنػػػدما رػػػاغ نظريتػػػو التػػػي ناػػػرىا عػػػاـ 

رػاوال ر وقد عرمت باسػـ االمخالطػة التارقػةر او االع قػات التتاضػميةر م30الجريمةرها
 تتسير جرالـ الياقة البيضاث ومراوال االجابة عف سؤاؿ يقوؿ :

لمػػػػااا يرتكػػػػو امػػػػراد الطبقػػػػات العميػػػػا الجريمػػػػة ؟ وىػػػػؿ المكانػػػػة وال ػػػػروة المتػػػػاف 
 يتمتعوف بيا يعداف عامميف مساعديف الرتكابيـ الجرالـ اـ ال ؟
 ره31ومف اىـ االمكار التي جاثت بيا نظرية سارالند ىي ا

االجرامػػػي يػػػتعمـ ه وىػػػاا يعنػػػي انػػػو لػػػيس مورو ػػػا ه وىػػػو سػػػموؾ مكتسػػػو السػػػموؾ  -1
مالرػػػدث الػػػاي لػػػـ يسػػػبؽ لػػػو التػػػدريو عمػػػى الجريمػػػة ال يسػػػتطيع ابتكػػػار السػػػموؾ 
االجرامي ه م مة م ؿ الاخص الاي يعجز عػف اف يقػوـ بػاختراع الػي اال ااا كػاف 

 لديو خبرة ودراية باليندسة الميكانيكية ه
جرامػي عػف طريػؽ التتاعػؿ مػع ااػخاص اخػريف خػ ؿ عمميػة يكتسو السموؾ اال -2

 االتراؿ ه وىاا االتراؿ اتوي مي راالت عديدة ه
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يرػػدث الجػػزث االكبػػر مػػي تعمػػـ السػػموؾ االجرامػػي خػػ ؿ مخالطػػة جماعػػات بػػيف  -3
 امرادىا ع قات و يقة ه

ؾ يربم الترد جانرا عند تغمو اآلراث التي تاجع عمى مخالتة القػانوف  عمػى تمػ -4
اآلراث التػػي ترػػض عمػػى مراعػػاة قواعػػده ه وىػػاا ىػػو مبػػدا المخالطػػة التارقػػة ه التػػي 
ياير الى المخالطة الجانرة و ير الجانرة عمى السواث ه الؾ انو عنػدما ينرػرؼ 
الرػػػدث مػػػاف الػػػؾ مرجعػػػو الػػػى الع قػػػات الو يقػػػة التػػػي تربطػػػو بالنمػػػاط الجانرػػػة 

 وانعزالو عف االنماط  ير الجانرة ه
مف عممية اكتساو السػموؾ االجرامػي كػؿ االليػات التػي تتضػمنيا ايػة عمميػة تتض -5

 تعمـ اخرى ه وىاا يعني اف عممية التعمـ ليست عممية تقميد ه
اف السػػموؾ االجرامػػي يعػػد تعبيػػرًا عػػف راجػػات وقػػيـ عامػػة ه واف ىػػاه الراجػػػات  -6

جرامػػي ىػػو والقػػيـ العامػػة ال تتسػػر ىػػاا السػػموؾ االجرامػػي ال الف السػػموؾ  يػػر اال
ايضػػا تعبيػػر عػػف الراجػػات والقػػيـ نتسػػيا ه اف المرػػوص يسػػرقوف عػػادة لمررػػوؿ 
عمى الماؿ ه ولكف العماؿ االمناث يعمموف ايضا لمررػوؿ عميػو ه ويبػدو مػف تمػؾ 
الترضيات لنظرية سارالند اف مراورىا االساسية تدور روؿ مكرتي المخالطة ااي 

عزاؿ عف االوساط التي تستنكر م ؿ ىػاه مخالطة العنارر المخالتة لمقانوفر واالن
 ر32المخالطة ا
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 ادلبحث الرابع
 التفسري السىسيىلىجي لظاهرة اجلرميت واالحنراف يف العراق

 اوال/ تصنيف الج ائم .
لقد راولنا ومف خ ؿ الم رظات الميدانية لمواقع االجتماعي والمقػاب ت التػي 

النرػراؼ التورػؿ الػى ترػنيؼ اولػى اجريت مع عدد مف المعنييف باؤوف الجريمػة وا
لمجػػرالـ التػػي اػػيدىا وياػػيدىا المجتمػػع العراقػػي كػػؿ يػػوـه وال نسػػتطيع القػػوؿ اف ىػػاه 

ه مقػػػد اػػػيدت متػػػرة الررػػػار االقترػػػادي  2003الجػػػرالـ لػػػـ تكػػػف معرومػػػة قبػػػؿ عػػػاـ 
تزايػػدًا واضػػرًا لمعػػدالت الجريمػػة واالنرػػراؼ مانتاػػرت جػػرالـ  1991لمعػػراؽ بعػػد عػػاـ 

خارػػة سػػرقة السػػيارات وجػػرالـ الراػػوة وتزويػػر العممػػة والتيريػػو و يرىػػا مػػف السػػرقة و 
ر ولكػػف المتتبػػع لمػػا يرػػدث مػػي العػػراؽ مػػف جػػرالـ يسػػتطيع ترػػنيتيا الػػى 33الجػػرالـه ا

 ر34االنواع التالية :ا
 ه ج ائم االحتالل االم يك  لمع اق ر1ا

ه متػي بدايػة لقد امػرزت رالػة االرػت ؿ ك يػرًا مػف الجػرالـ مػي المجتمػع العراقػي 
دخػػػػػوؿ المرتػػػػػؿ لمعػػػػػراؽ اػػػػػجعت قواتػػػػػو عمػػػػػى ارتكػػػػػاو جػػػػػرالـ السػػػػػرقة عنػػػػػدما مترػػػػػت 
المرػػػػارؼ والبنػػػػػوؾ لمعرػػػػابات االجراميػػػػػة وسػػػػمرت ليػػػػػـ بنيػػػػو مرتوياتيػػػػػا وكػػػػػالؾ 
مؤسسػػات الدولػػة االخػػرى همضػػ  عػػف الػػؾ مقػػد ارتكبػػت قػػوات االرػػت ؿ جػػرالـ القتػػؿ 

يف دوف التقيػػػد بالمعاىػػػدات الدوليػػػة مػػػي العاػػػوالي المتعمػػػد لك يػػػر مػػػف االبريػػػاث العػػػراقي
 مجاؿ رقوؽ االنساف و الرتاظ عمى س مة المدنييف العزؿ ه

معندما تتعرض قواتيا ليجوـ مسمم تنطمؽ نيرانيا عمػى كػؿ مػف كػاف قريبػا مػف 
الرادث ال كما اف معميا ىاا ليس اال مع  انتقاميا ال مبرر لو يقع ترػت طالمػة اركػاـ 

اقػػػي ه وقػػػد راح ضػػػرية ىػػػاه االمعػػػاؿ االجراميػػػة لقػػػوات االرػػػت ؿ قػػانوف العقوبػػػات العر 
 االمريكي االلوؼ مف العراقييف االبرياث ه
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مف نارية اخرى ه اف اعماؿ التتجيػرات بػيف المػواطنيف االبريػاث وزرع العبػوات 
الناستة مي الاوارع والطرقات واالمػاكف العامػة او تتجيػر المبػاني والسػيارات المتخخػة 

واالعمػػػاؿ االنتراريػػػة بػػػيف جمػػػوع المػػػواطنيف ال كػػػؿ الػػػؾ باسػػػـ مقاومػػػة  مػػػي االسػػػواؽ
 المرتؿ زاد مف رجـ الجريمة مي العراؽ ونوعيا خ ما لكؿ القيـ االنسانية ه

جػرالـ القتػؿ العمػد مػف خػ ؿ  2003: ك ػرت بعػد عػاـ ج ائم النزا ات السياسوية ر2ا
راؽ ه ومػػف خػػ ؿ سػػمطة الممياػػيات التابعػػة لألرػػزاو السياسػػية المختمتػػة مػػي العػػ

عمميات انتقامية طالت الك ير مػف السياسػييف والعممػاث واسػاتاة الجامعػات ورجػاؿ 
الديف والمواطنيف االبريػاث وبػرزت اع ميػا ظػاىرة ضػرايا مػرؽ المػوت  المجيولػة 
اليوية المكانػت رقيقػة مؤلمػة لمنػاس ومرعبػة ليػـ مػف خػ ؿ ماػاىدة الج ػث وىػي 

مى الطرقات العامػة وا مبيػا مقطوعػة الػراس  مػف مرمية مي االنيار او متروكة ع
 .ييـ وما ىو الباعث لياه الجرالـدوف معرمة مف ىو الجاني ومف ىـ المجني عم

متي ترػريم لمػدير الطػو العػدلي انػو مػي مدينػة بغػداد ورػدىا بمػل عػدد القتمػى 
 9066الػػى  2005الػػايف ورػػمت ج ػػ يـ الػػى الماػػررة المركزيػػة لمطػػو العػػدلي عػػاـ 

ج ػػػة وا مػػػو ىػػػؤالث  6012عػػػاـ االرػػػت ؿ  2003ينمػػػا بمػػػل عػػػددىـ مػػػي عػػػاـ ج ػػػةال ب
 ر35الضرايا قتموا بالرراص وا مبيـ مف الاكور ومجيولي اليوية ها

: مػػف المعمػػـو اف العػػراؽ يمتػػاز بتعػػدد قومياتػػو منػػا القػػدـ ه وقػػد  الجوو ائم الع  يووة ر3ا
االخػػ ؽ  عػػاش العراقيػػوف منػػا قػػديـ الزمػػاف ريػػاة تتميػػز بمسػػتوى رميػػع مػػف سػػمو

والتسامم المتبادؿ ميما بيػنيـ والتعػايش بػيف كامػة مكوناتػو العرقيػة والتػي امتزجػت 
اجتماعيػػا ورضػػاريا ه ولكػػف مػػف المؤسػػؼ اف تبػػرز ظػػاىرة جديػػدة عمػػى المجتمػػع 

ال جػػرالـ ترتكػػو باسػػـ العػػرؽ طالػػت العديػػد مػػف االبريػػاث  2003العراقػػي بعػػد عػػاـ 
عرقي ه ومف المعمـو اف ا مو ىاه الجرالـ امرادًا او مجموعات بسبو اخت ميـ ال

 مدعومة مف قبؿ اطراؼ خارجية عف البمد ه
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: لقػػد ارتكبػػت ك يػػر مػػف جػػرالـ القتػػؿ باسػػـ الػػديف او المػػاىو ه  الجوو ائم العقائديووة ر4ا
وىاه الظاىرة ىي ايضا دخيمة عمى المجتمػع العراقػي وقػد دخمػت مػع االرػت ؿ ه 

ة العامة كاف لو اال ر الواضم مي تطور وباعتقادنا ماف رضور الديف مي السياس
ىاه الظاىرة االجرامية ال لنيا ادت الى اف تتروؿ الخ مات والنزاعػات السياسػية 
الػػى خ مػػات دينيػػة او طالتيػػة ه رتػػى بػػات الػػبعض يسػػمييا بػػالجرالـ الطالتيػػة ه 
مضػػػػ  عػػػػف الػػػػؾ االمكػػػػار الماىبيػػػػة التكتيريػػػػة التػػػػي منرػػػػت لنتسػػػػيا رػػػػؽ تجريػػػػد 

ف عقيػػدتيـ بسػػبو االنتمػػاث لمػػاىو او طالتػػة اخػػرىال ونػػتج  عػػف الػػؾ االخػػريف مػػ
ابارػػػة القتػػػؿ لمغيػػػر مػػػف ىػػػاا المػػػاىو او تمػػػؾ الطالتػػػة باسػػػـ الػػػديف كػػػالؾ الرػػػاؿ 

 بالنسبة لمف يعتنؽ دينا اخره

 ه الج يمة المنيمة ر5ا
تتعػػدى تأخػا طابعػا مرػدودا ال  2003لقػد كانػت الجريمػة مػي العػراؽ قبػؿ عػاـ 

سػػػػرقة المرػػػػػاؿ التجاريػػػػػة او السػػػػػيارات وبػػػػروز بعػػػػػض عرػػػػػابات السػػػػػطو المسػػػػػمم او 
التسميو عمى الطرقات الخارجية ه نتيجػة لظػروؼ الررػار االقترػادي الجػالر الػاي 

ه ولكػف ىػاه الجػرالـ كانػت  1991مرض عمى العراؽ بعد  زو وارت ؿ الكويت عػاـ 
امػػا اليػػوـ مينػػاؾ اػػبكات مرترمػػة مػػي  عمػػى مسػػتوى متػػدني مقارنػػة بػػالجرالـ الراليػػة ه

ادارة الجريمة المنظمة وعمػى مسػتوى عػاؿ مػف التخطػيط والتنتيػا وىػي تمػارس امعاليػا 
االجراميػػػة بػػػالر ـ مػػػف االنتاػػػار االمنػػػي الك يػػػؼ لقػػػوات الاػػػرطة والجػػػيش مػػػي المػػػدف 

 العراقيةه ومف ابرز الجرالـ المنظمة :
 الارطة والجيش ه جرالـ القتؿ العمد لألاخاص خارة منتسبي -
ارتتػػاع معػػدالت رػػوادث الخطػػؼ ه والسػػيما االطبػػاث الماػػيوروف ورجػػاؿ االعمػػاؿ  -

واطتاؿ العوالؿ الميسورة والتجار والنساث و يرىـ مف قبؿ عرابات منظمة تيػدؼ 
 الى ابتزاز اوييـ لمرروؿ عمى مبالل  مالية طالمة ه
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كػاف ىػاا البمػد خاليػا تمامػا مػف  انتاار امة المخدرات مي المجتمع العراقػيال بعػد اف -
ه ارػػػػبم اليػػػػـو مرطػػػػة اترانزيػػػػتر لنقػػػػؿ الييػػػػرويف  2003ىػػػػاه االمػػػػة قبػػػػؿ عػػػػاـ 

المرػػنع مػػي امغانسػػتاف وايػػراف الػػى اوربػػا عبػػر االردف وبعػػض دوؿ الخمػػيج رسػػو 
التقريػػر السػػنوي االخيػػر لممنظمػػة الدوليػػة لمراقبػػة وتيريػػو المخػػدرات التابعػػة لألمػػـ 

 ر36المتردة ها
رالـ تيريػػو اال ػػار وكػػؿ مػػا تبقػػى مػػف رضػػارات العػػراؽ القديمػػة والتػػي نيبػػت مػػف جػػ -

 المتارؼ عند دخوؿ قوات االرت ؿ الى العراؽ ه
واخيػػػرا البػػػد مػػػف اإلاػػػارة الػػػى بػػػروز بعػػػض الظػػػواىر السػػػموكية التػػػي تاػػػجع الجريمػػػة 

 ابرزىا: 2003واالنرراؼ مي المجتمع العراؽ بعد عاـ 
 ب الد اس  . مالة االطفال والتس   -1

اف اتساع نطاؽ ظاىرة تسرو االطتاؿ مف المدارس مي العراؽ وارػدة مػف اىػـ 
نتػػػالج االرػػػت ؿ والرػػػرو عمػػػى المجتمػػػع العراقػػػيال وعمػػػى الػػػر ـ مػػػف اف ىػػػاه الظػػػاىرة 

 1991كانػػت موجػػودة سػػابقاال مقػػد عرمػػت مػػي ظػػؿ ظػػروؼ الررػػار االقترػػادي عػػاـ 
لتعمػػيـ االلزامػػي الػػاي كػػاف يمػػـز رو ولكػػف نطاقيػػا كػػاف مرػػدودا بسػػبو وجػػود قػػانوف ا

االسرة باستمرار ابنالو عمى الدراسة وتترض عميو عقوبات مي رالة تسػرو ابنالػو مػف 
ر ولكػػػف ىػػػاه الظػػػاىرة اتسػػػع رجميػػػا مػػػي ظػػػؿ الظػػػروؼ الراليػػػة مكػػػاف 37المدرسػػػة ها

ضرايا ىاه الظروؼ ىـ بعض اطتاؿ المدارس االبتدالية والمتوسطةال بسو اضطرار 
ى اجبػػارىـ عمػػى تػػرؾ المدرسػػة والتوجػػو نرػػو العمػػؿ المبكػػر ه ممػػا اف تتوقػػؼ اسػػرىـ الػػ

بسػػيارتؾ مػػي تقاطعػػات المدينػػة ومػػي االاػػارات الضػػولية سػػتجد مػػف رولػػؾ عػػددًا مػػف 
االطتػػاؿ يطمبػػوف منػػؾ وبطريقػػة االسػػتجداث اػػراث بعػػض الراجػػات كالمناديػػؿ الورقيػػة 

اًل ىاماػية تضػمف ليػـ قػوت و يرىا ه ناىيؾ عف وجودىـ مي االسواؽ يمارسوف اعما
 اسرىـ اليومي ه
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ومػػػػي راينػػػػا اف مػػػػا الػػػػت اليػػػػو نتػػػػالج الرػػػػرو واالرػػػػت ؿ ورػػػػؿ االجيػػػػزة االمنيػػػػة 
كالارطة والجيش وتوقؼ بعض المعامؿ والمرانع الركومية و ير الركومية زاد مػف 
عدد العاطميف عف العمؿال مما اضطر بعض االسر الى اجبار اوالدىػـ تػرؾ المدرسػة 

و نرػػو العمػػؿ المبكػػر لمعػػاونتيـ مػػي ترمػػؿ متطمبػػات المعياػػة ه وقػػد اوضػػرت والتوجػػ
دراسػػة عػػف ا ػػر االرػػت ؿ والرػػروو والنزاعػػات المسػػمرة عمػػى اوضػػاع االسػػرة العربيػػة 

ر وباإلاػػػػػارة الػػػػػى تقريػػػػػر اليونيسػػػػػؼ اكػػػػػر اف التػػػػػدىور 38ادراسػػػػػة رالػػػػػة العػػػػػراؽرال ا
ي تػػومير مسػػتمزمات الريػػاةال واف التػػدريجي لمتعمػػيـ ترامػػؽ مػػع تعػػاظـ مسػػؤولية االسػػرة مػػ

عمػػػؿ االطتػػػاؿ خػػػارج المنػػػزؿ يضػػػع عالقػػػا امػػػاـ اسػػػتقرار الػػػدواـ مػػػي المػػػدراس هوتاػػػير  
 البيانات الى اف السبو الرليس لعمؿ االطتاؿ ىو التقره

ومػػي راينػػا ايضػػا اف اتسػػاع نطػػاؽ عمالػػة االطتػػاؿ مبكػػرا  لػػو انعكاسػػات سػػمبية 
قػػػػد يكػػػوف ىػػػؤالث مريسػػػة سػػػيمة لمعرػػػػابات عمػػػى االطتػػػاؿ انتسػػػيـ وعمػػػى المجتمػػػعال و 

االجراميػػة الخطيػػرة مػػف خػػ ؿ ا ػػراليـ بالمػػاؿ وتػػوريطيـ مػػي اعمػػاؿ اجراميػػة خطيػػرة ه 
مكؿ الداللؿ والوقالع تاير الى اف ا مو المتورطيف مي زرع العبوات الناسػتة ىػـ مػف 

اػرة ىؤالث االطتاؿ ه ريث ااىد البارث ا نيف مف االرداث تقؿ اعمارىـ عف اربع ع
سػػػنة قتمػػػوا برػػػادث انتجػػػار عبػػػوة ناسػػػتة كػػػانوا يرممونيػػػا عمػػػى دراجػػػة ىواليػػػة يرومػػػوف 

ميػػػاا خيػػر دليػػػؿ عمػػػى  2011زرعيػػا مػػػي مكػػاف مػػػا مػػػي اػػير رمضػػػاف المبػػارؾ عػػػاـ 
اسػػتغ ؿ المجػػرميف واالرىػػابييف ىػػاه التلػػات  يػػر الواعيػػة وتػػوريطيـ مػػي تمػػؾ االمعػػاؿ 

 هاالرىابية مف خ ؿ دمع مبالل مالية ليـ 
 ياه ة التسول . -3

تعد ظاىرة التسوؿ واردة مف اىـ اال ار السمبية عمى المجتمع نتيجة االرػت ؿ 
والرػػػرو عمػػػى العػػػراؽال ريػػػث دمعػػػت الظػػػروؼ االقترػػػادية واالجتماعيػػػة التػػػي عااػػػيا 
العراقيػػػوف الػػػى امتيػػػاف بعػػػض االمػػػراد التسػػػوؿ كونيػػػا مينػػػة مربرػػػة ومريرػػػة مػػػي نتػػػس 
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ف ملات عمرية مختمتة وتضـ رجااًل ونساث واطتااًل وايوخًا الوقت ال وىؤالث يتكونوف م
ومعوقيف واسوياث ه يررػموف عمػى االمػواؿ عػف طريػؽ التسػكع واالسػتجداث واسػتدراؾ 

 ر39عطؼ الناس ه ا
 انيوووا/ االسوووباب الكامنوووة و ام ا تفووواع معووودالت الج يموووة واالنحووو اف فووو  المجتمووو  

 الع ا  .
ت الجريمة واالنرراؼ مي العراؽ بعد عاـ تعددت وتباينت اسباو ارتتاع معدال

بػػػيف عوامػػػؿ سياسػػػية واقترػػػادية واجتماعيػػػة سػػػنراوؿ مػػػي ىػػػاه التقػػػرة تنػػػاوؿ  2003
 بعضيا ه

 االحتالل االم يك  لمع اق -6
ترػػػػت  2003اف دخػػػػوؿ قػػػػوات االرػػػػت ؿ االمريكػػػػي لمعػػػػراؽ مػػػػي نيسػػػػاف عػػػػاـ 

ي مارسيا االمريكيػوف برػؽ اعاراتررير العراؽر ال واالساليو المتغطرسة واالاالؿ الت
العػػراقييف وجيميػػـ بسػػيكولوجية التػػرد العراقػػي الكػػاف مػػف بػػيف االسػػباو الميمػػة الرتتػػاع 

 ر40ظاىرة الجريمة واالنرراؼ مي المجتمع وقد تم ؿ بما يمي :ا
ابقػػػاث رػػػدود العػػػراؽ متتورػػػة للرىػػػابييف مػػػف جنسػػػيات مختمتػػػة لتجعػػػؿ منػػػو سػػػارة  -

 العراقي الضرية االولى مي ىاه المعادلة ه لترتية اعداليا مكاف المواطف
استرخاص ارواح العراقييف ال مقد ررح الرليس االمريكي السابؽ جورج بػوش ا اف  -

امريكا تكػامم االرىػاو مػي العػراؽ ر وقػد كانػت قػوات االرػت ؿ تطمػؽ النػار باػكؿ 
عاوالي عمى العراقييف عندما تتعرض قواتيا لط ؽ النار ال مضػً  عػف القرػؼ 
العاوالي لممدنييف واالرياث السكنية ه مما ضػاعؼ مػف ررػيمة الخسػالر الباػرية 

 مي االرواح بيف العراقييفه
االنييػار الكامػػؿ لمؤسسػات الدولػػة ه ريػػث تعمػدت قػػوات االرػػت ؿ الػى رػػؿ اجيػػزة  -

الضبط الرسمي لممجتمع والمتم مة ا الجيشال الارطةال المخابراتروقياميػا بتسػريم 



 
 

 

 

   

 

ىحمودىكرديىعبدىالعزوز أ.ىم.ىد.
ى3162(ىىأوــلـولىىى66العـــددىىى)

ىالظواهرىاالجراموةىواالنحرافوةىفيىالعراق
ىوكيفيىظلىظروفىالحربىواالحتاللىاالمر

  545 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

ة مػػف الضػػباط والمراتػػو والجنػػود والاػػرطة ممػػا سػػاعد عمػػى رػػدوث االعػػداد اليالمػػ
التوضػػػى االجتماعيػػػة ومػػػي ىػػػاه الرالػػػة يجػػػد النػػػاس انتسػػػيـ امػػػاـ  يػػػاو لممعػػػايير 
المعتػػػادة التػػػػي كانػػػت تػػػػنظـ مجػػػتمعيـ ممػػػػا اػػػجع عمػػػػى الجريمػػػة واالنرػػػػراؼ مػػػػي 

 المجتمعه
ولػػػة عػػػدا اػػػجعت قػػػوات االرػػػت ؿ عمػػػى اعمػػػاؿ النيػػػو والسػػػمو لكػػػؿ مؤسسػػػات الد -

بعض المؤسساتال والؾ لمرمرتيا الخارة وتبرير ارت ليا لمعراؽ بتقػديـ رػورة 
لمعػػػالـ بػػػاف الاػػػعو العراقػػػي متخمػػػؼ واف النظػػػاـ السػػػابؽ كػػػاف يرتكػػػر ال ػػػروة مػػػي 

 الوقت الاي ىو مف ا نى الدوؿ النتطية واعبو مقير ينيو كؿ ايث ه
ف واضػػرا لػػدى  البيػػػة ه لقػػد بػػا توودخل بعوول دول الجوووا  فوو  الشوو ن الع ا وو  -2

العػػراقييف اف ىنػػػاؾ ايػػػادي ختيػػػة تػػػدعـ االرىػػاو والجريمػػػة المنظمػػػة وتاػػػجع عمػػػى 
تمزيؽ لرمة النسيج العراقي مف خ ؿ دعـ الجماعات االرىابية بالمواؿ والس ح 
وتسػػييؿ عبػػورىـ مػػف والػػى العػػراؽ مػػالعبوات الناسػػتة وال رػػقة والمسدسػػات كاتمػػة 

وميػػػػػا مرػػػػػدرىا معػػػػػروؼ لكػػػػػؿ عاػػػػػرات النػػػػػاس يالرػػػػػوت والتػػػػػي تررػػػػػد ارواح 
ه مض  عف انتاار المخدرات وتعاطييا مف البعض مي الوقت الاي كاف العراقييف

المجتمػػع العراقػػي خػػاؿ تمامػػا مػػف المخػػدرات ه وكمػػا اكرنػػا سػػابقا اف العػػراؽ ترػػوؿ 
الػػى مرطػػة اترانزيػػت ر لنقػػؿ الييػػرويف المرػػنع مػػي امغانسػػتاف وايػػراف الػػى اوربػػا ه 

 قارير المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات هرسو ت
 ه ضعف القيم االجتما ية والسموكية -2

ينظػػر عممػػاث االجتمػػاع الػػػى اف داخػػؿ كػػؿ انسػػاف امنظومػػػة قػػيـ ر وىػػي التػػػي 
تررؾ سموؾ االنساف وتوجيو نرو اىداؼ معينة ومرددة الوما يجعػؿ النػاس مختمتػيف 

ح والعامؿ والمجـر والمنررؼ ه انمػا مي سموكيـ كرجؿ الديف واالستاا الجامعي والت 
 يعود الى ابكة المنظومة القيمية وال قامية التي يرمميا كؿ وارد منيـ ه
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واف االنسػػاف ال يولػػد بػػالتطرة بيػػاه المنظومػػة القيميػػة وانمػػا يكتسػػبيا مػػف خػػ ؿ 
مرادر عديدة اىميا المؤسسات االجتماعية المختمتةااالسريةال التربويةال االقتراديةال 

 ينيةال السياسية رهالد
وقد تعرضت منظومة القيـ االخ قية لمترد العراقي الى سمسمة مف االرىارات 

ال كػاف مػف بػيف  2003منا رػرو الخمػيج االولػى وانتيػاًث بتتػرة مػا بعػد االرػت ؿ عػاـ 
االسػػباو التػػي تقػػؼ وراث ارتتػػاع معػػدالت الجريمػػة واالنرػػراؼ مػػي المجتمػػع العراقػػي ه 

 ى بعض مؤاراتيا هسنراوؿ اف نتطرؽ ال
اف طبيعػػػػة الظػػػػػروؼ االجتماعيػػػػػة والسياسػػػػػية واالقترػػػػادية التػػػػػي مربيػػػػػا المجتمػػػػػع  -

عػػػاـ الرػػػػرو العراقيػػػة االيرانيػػػة ومػػػػرورا برػػػرو الخمػػػػيج  1980العراقػػػي منػػػا عػػػػاـ 
واالرػػت ؿ االمريكػػي لمعػػراؽ مػػي  1991االولػػى بعػػد  ػػزو وارػػت ؿ الكويػػت عػػاـ 

ت مػػي بمػػورة ظػػاىرة الجريمػػة واالنرػػراؼ ه كميػػا عوامػػؿ سػػاىم 2003نيسػػاف عػػاـ 
رددىا البارث الدكتور قاسـ رسيف رالم مي بر ة عف ظاىرة الترىود مي مدينػة 

 ر41بغداد بعدد مف المؤارات :ا
اف اك ر مف نرؼ امراد المجتمع العراقي ولدو وناأوا ويعياػوف االف مػي رػرو ه  -

مػػػؾ منظومػػات قيميػػػة ر سػػنة ممػػا دوف يمت35وىػػاا يعنػػي اف جيػػػؿ الاػػباو بعمػػػر ا
تختمؼ عف المنظومة القيمية عف مف ىػـ اكبػر مػنيـ سػنًا ال وكمػا ىػو معمػوـ لػدى 
جميع السوسػيولوجيف و يػرىـ اف المجتمػع الػاي يتعػرض لرػروو طويمػة ومسػتمرة 

 مأف قيمو تتعرض بطبيعتيا لمتخمخؿ والتردع ه
مػر والخػوؼ مػف وىكاا ااع بيف اوساط الاباو العراقي التقر والاعور بضػياع الع -

المجيػػوؿ ومقػػداف االمػػؿ بالمسػػتقبؿ ه ممػػا اػػكؿ لديػػو منظومػػات اخ قيػػة جديػػدة ه 
تترػػدرىا قػػيـ الرػػراع مػػف اجػػؿ البقػػاث واالنانيػػة واختمتػػت معػػايير الرػػ ؿ والرػػراـ 

 و يرىا مف القيـ الماجعة  لمسموؾ االجرامي واالنررامي مي المجتمع ه
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ه بظيػور تبػايف رػاد بػيف طبقتػيف  تم  الع ا و التغي ات البنيوية ف  ت كيبة المج -2
اجتماعيتيف االولػى  نيػة قميمػة العػدد ومسػترد ة وال انيػة مقيػرة كبيػرة العػدد ه اابػت 
مييا الطبقة الوسطى والتي تضـ ارالم اجتماعية ميمة ااالطباث واساتاة الجامعة 

اكػز ميمػة والمدرسيف والمعمميف والقضاة والمراميف ر وكانت مػي السػابؽ ترتػؿ مر 
مي سمـ اليـر االجتماعي العراقي ه ومػي الوقػت الراضػر زادت ىػاه اليػوة اتسػاعا 
مػػي تباينيػػا االقترػػادي واالجتمػػاعيال مك يػػر مػػف رجػػاؿ االعمػػاؿ واسػػاتاة الجامعػػة 
واالطباث المايوريف مي العراؽ اضػطروا لميجػرة خػارج العػراؽ ترػت تػأ ير التيديػد 

بعض ابناليا لمخطؼ والمطالبة بتدية مالية  مف العرابات االجرامية التي تعرض
 كبيرة او القتؿ ه

ومػػػػي مقابػػػػؿ الػػػػؾ ظيػػػػرت طبقػػػػة اجتماعيػػػػة مسػػػػترد ة نتيجػػػػة ال ػػػػراث السػػػػريع 
مسػػتتيدة مػػف نيػػو وسػػمو مؤسسػػات الدولػػة والمرػػارؼ والبنػػوؾ و يرىػػا ه مضػػ  
عػف انتاػار التسػػاد المػالي مػي ا مػػو مؤسسػات الدولػة العراقيػػة الردي ػة رتػى بػػات 

 رقة الماؿ العاـ والراوة امرًا عاديًا مي نظر البعض مف االمراد هس
الشووو ق  ا ادت ام يكوووا مووون ح بهوووا واحتاللهوووا لمعووو اق ان تجعووول العووو اق بوابوووة  -4

ه ولكف العولمة زادت مف وتيرة سمعنة القػيـ بػالمجتمع وجعػؿ كػؿ  االوسط لمعولمة
لضػػػػمالر واالجسػػػػاد الػػػػامـ وااػػػػير معروضػػػػا لمبيػػػػع مقابػػػػؿ اجػػػػر معمػػػػـو بمػػػػا مييػػػػا 

 ه مما سرع وتيرة العنؼ والجريمة واالنرراؼ مي المجتمع هالبارية
ان حوواالت السوومب والنهووب لمممتمكووات واالموووال العامووة التوو  شووهدها المجتموو   - 5

مووون  بووول بعووول العصوووابات  3112الع ا ووو  بعووود سوووقوط النيوووام السوووابق  وووام 
بيػػرة مػػف رػػغار السػػف تركػػت ا ػػارًا ميمػػة عمػػى ملػػة اجتماعيػػة ك النفووو  وضووعاف

الايف عاياوا منػاظر السػمو والنيػو و يػاو القػانوف والنظػاـ ه وىنػا نجػد اف ك يػرًا 
مف  ىؤالث مف سمؾ طريؽ الجريمة واالنرراؼ بمختمػؼ  ااػكالو اعتقػادا مػنيـ اف 
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ىػػاا ىػػو الطريػػؽ السػػميـ نرػػو الغنػػى والجػػاه ه دوف التتكيػػر بالعواقػػو الوخيمػػة ليػػاا 
مػػػػي م ػػػػؿ ىػػػػاه الظػػػػروؼ تغيػػػػو متػػػػاىيـ الرػػػػؽ والباطػػػػؿ ال السػػػػموؾ المنرػػػػرؼ ه و 

والرػػ ؿ والرػػراـ عػػف بعػػض االمػػراد مػػي المجتمػػع ه وقػػد ترػػبم معػػايير الررػػوؿ 
عمى الماؿ ايًا كاف مردره ىػي االسػاس مػي ترديػد مكانػة التػرد ه وليػاه االسػباو 
ؿ يمكف تتسير راالت القتؿ والسمو والنيو و يرىا مف االمعاؿ االجرامية بالعمػا

العادية التي يعيايا  ويتعايش معيا المجتمع العراقي باكؿ يومي مػف دوف وجػود 
 قانوف رادع او تربية سموكية تركـ سموؾ ىؤالث االمراد ه

ه ولحود االن  6981احد ت االزمات التو  مو  بهوا المجتمو  الع ا و  منو   وام  -6
يػػػة وضػػػعؼ ترػػػوالت مػػػي المتػػػاىيـ مرمػػػت الماديػػػة والتعرػػػو بػػػدؿ التكامػػػؿال والدون

الرياث بدال مف االعتزاز بالنتس ه ولـ يعد الرراؾ االجتماعي الطبيعي مالومًا مػي 
اليػػـر االجتمػػاعي ريػػث رمػػت عمميػػات االزارػػة واالرػػ ؿ مرػػؿ التػػدرج واالنتقػػػاؿ 
الطبيعي لمراد المجتمع رعودًا او نزواًل ه ولـ يسػتطع بعػض االمػراد التمييػز بػيف 

 بوؿ مي ترقيقو لطموراتو مي الرياة هالمقبوؿ اجتماعيا و ير المق
الراػػػوة واالخػػػت س وليػػػاا يمكػػػف تتسػػػير الك يػػػر مػػػف مظػػػاىر التسػػػاد االداري ا

ر والركض وراث ال روة بأقرر الطرؽ ومف دوف عناث والتتػنف واالرتيػاؿ عمػى والتزوير
القػػوانيف العراقيػػةال قػػد ارػػبرت اتجاىػػات مقبولػػة واػػالعة مػػي المجتمػػع العراقػػي وىكػػاا 

ت معػػػػايير الرػػػػراـ وسػػػاد التجػػػػاوز عمػػػػى المػػػػاؿ العػػػاـ واختمػػػػت الجوانػػػػو الروريػػػػة تنامػػػ
الوطنيػػػة وتػػػدنت مسػػػتويات االمانػػػة الكميػػػا جميعػػػا سػػػاىمت مػػػي خمػػػؽ رالػػػة اضػػػطراو 

 ر42االمف االجتماعي والنتسي لممواطف العراقي ا
 هت اج  دو  الم جعيات المهمة ف  الضبط االجتما    -7

لقػػيـ االجتماعيػػة بالورا ػػة وانمػػا يكتسػػبيا مػػف خػػ ؿ ال يػػرث االنسػػاف العػػادات وا
مؤسسات اجتماعية ميمة م ؿ االسرةال المدرسة الالجامع الاو مكاف العمػؿ هههالػخ وقػد 
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لعبت االسرة العراقية دور بارز مي  رس القيـ مػي عقػوؿ ابناليػا كالتعػاوف والتضػرية 
نتيجػػػػػة لمظػػػػػروؼ والاػػػػػرؼ والكػػػػػـر والاػػػػػجاعة ه والم رػػػػػظ اف دور االسػػػػػرة العراقيػػػػػة 

المعرومػة لمجميػع تراجػع ك يػرًا مػي الوقػت الرػالي مقارنػة مػع دورىػا االوؿ مػع االجيػػاؿ 
 السابقةه

متػػي دراسػػة اجراىػػا ده قاسػػـ رسػػيف رػػالم رػػوؿ ىػػاا الموضػػوع تبػػيف اف القػػيـ 
التػػػي كانػػػت تؤكػػػدىا االسػػػرة العراقيػػػة مػػػي تربيػػػة نااػػػلتيا مػػػي زمػػػف الجيػػػؿ االوؿ كانػػػت 

الكػػـر ال التكامػػؿ االجتمػػاعي ال النظػػاـ ال االرتػػراـ ال الرػػدؽر وىػػي  االتػػرابط االسػػري ال
قيـ تنتمي الى رنؼ القيـ االجتماعية واالخ قية ميما كانت القيـ التي يجري تأكيدىا 

 الاالنانيػةمي زمف الجيؿ ال اني االتنامس ال الر بة مي اال راث ال االعتماد عمػى الػنتس ال
تنتمػي الػى رػنؼ القػيـ الناجمػة مػف الراجػة  التقييـ عمى االساس المادي ر ومعظميا

 ر43الى البقاثا
كالؾ الراؿ بالنسبة الى المدرسة مقد تراجع دورىػا مػي التناػلة االجتماعيػة مػي 
الوقػػت الراضػػر وتراجعػػت معيػػا مكانػػة المعمػػػـ والمػػدرس بسػػو الظػػروؼ التػػي مربيػػػا  

 2003-1990المجتمػػػػػػع العرقػػػػػػػي وخرورػػػػػػا الررػػػػػػػار االقترػػػػػػادي بػػػػػػػيف اعػػػػػػػواـ 
ارػػبرت الميػػف التعميميػػة تقػػع مػػي اسػػتؿ اليػػـر االقترػػادي لممجتمػػع ه بعػػدما كانػػت و 

ىػاه الميػف مػي السػابؽ تاػغؿ المرتبػة االولػى مػي ىػاا اليػـر وخرورػا مػي السػػتينات  
ر وبيػاا مقػد ضػاعت ىيبػة المعمػـ والمػدرس امػاـ 44والسبعينات مف القرف الماضػي ها

كبير مف ارترامو بينيـ ال مض  عف الؾ مػاف طمبتو وبات تأ يره مردودًا ومقد الجزث ال
الػػػبعض مػػػف ىػػػاه الاػػػريرة اضػػػطر ترػػػت تػػػأ ير الظػػػروؼ االقترػػػادية السػػػابقة الػػػى 

 ممارسة اعماؿ اخرى اسالؽ تكسي البالع خضراوات او سكالر هههههالخر
ومػػف جانػػو اخػػر مقػػد ررػػؿ تراجػػع لػػدى عػػدد مػػف االسػػر العراقيػػة مػػي نظرتيػػا 

باكؿ عاـ  السػيما بػيف الطبقػات التقيػرة والميماػة مارتتعػت الى المدرسة والى التعميـ 
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ظاىرة التسرو الدراسي وترؾ المدرسة واالنرراؼ لمعمؿ مبكػرًا ليسػاعدوا عػوالميـ مػي 
 ضماف مورد اقترادي يعينيـ مي مواجية الرياة الرعبة ه

كػػػػؿ مػػػػا تقػػػػدـ يمكػػػػف اف يسػػػػيـ مػػػػي ارتتػػػػاع معػػػػدالت الجريمػػػػة واالنرػػػػراؼ مػػػػي 
 ؿ  ياو دور المدرسة والبيت معا هالمجتمع مي ظ

وبخروص دور المؤسسات الدينية مي ىاا الجانو الماف نقص  الوعي الديني 
يعػػد مػػف العوامػػؿ الميمػػة المػػؤ رة مػػي االنرػػراؼال لمػػا لمػػديف مػػف ا ػػر عميػػؽ مػػي نتػػوس 
االمػراد بمػػا يرتويػو مػػف قواعػد االخػػ ؽ والرػث عمػػى السػموؾ القػػويـ ممػا يجعػػؿ النػػاس 

الجريمة واالنرراؼال طالمػا كانػت التعػاليـ الدينيػة قػد رسػخت مػي نتػوس مي منأى عف 
معتقدييا بطريقة رريرة بريث يربم التديف الرريم مظيرا مف مظاىر قوة ااالنػا 

 العميار ورادعا لكؿ نتس ايوانية ولكؿ نية اريرةه
ومي ىاا الجانو البد مف القوؿ اف دور المؤسسة  الدينية مي العراؽ قد تراجع 

يػػرا مػػي الوقػػت الراضػػر ه بػػؿ يترمػػؿ بعػػض رجػػاؿ الػػديف مػػف ىػػاا الطػػرؼ او ااؾ ك 
المسؤولية ميما جرى مي العراؽ مف قتؿ او تيجير او عنػؼ طػالتي مػف خػ ؿ بعػض 
التتاوى التي خرجت مف ىنا وىناؾه مرجػؿ الػديف مطالػو اليػوـ بػأف يمعػو دورًا رياديػًا 

العػػراؽ واف يسػػاعد مػػي اعػػادة  مػػي راو الرػػدع الػػاي ارػػاو النسػػيج االجتمػػاعي مػػي
المرمػػة بػػيف ابنػػاث المجتمػػع العراقػػي بطوالتػػو ومكوناتػػو اال نيػػة المختمتػػة ه طالمػػا كانػػت 

مرػػػرو وارػػػت ؿ ىػػػاه المرمػػػة ىػػػي المسػػػتيدمة بالدرجػػػة االولػػػى مػػػف قبػػػؿ مػػػف خطػػػط ل
 هالعراؽ

 ه ضعف دو  اجهزة الضبط ال سم  -8
ضػػػعؼ مؤسسػػػات الضػػػبط  اف اخطػػػر مػػػا يواجيػػػو المجتمػػػع العراقػػػي اليػػػـو ىػػػو

الرسػػػمي المتم مػػػة بػػػأجيزة الاػػػرطة والقضػػػاث وىػػػو مػػػا يتسػػػر لنػػػا سػػػبو ارتتػػػاع ظػػػاىرة 
الجريمػػة واالنرػػػراؼ مػػي المجتمػػػع العراقػػي هه ريػػػث كػػاف لقػػػرار سػػمطة االرػػػت ؿ عػػػاـ 
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رػػػػػؿ اجيػػػػػزة الاػػػػػرطة والجػػػػػيش تػػػػػداعيات ك يػػػػػرة ابرزىػػػػػا مقػػػػػد اجيػػػػػزة الاػػػػػرطة   2003
لعاليػػػػة والطويمػػػػة مػػػػي مكامرػػػػة الجريمػػػػة واالنرػػػػراؼ ه العنارػػػػر الكتػػػػؤة اات الخبػػػػرة  ا

وعندما تـ اعادة تاكيؿ ىاه االجيزة مف جديد بعد طرد او اقالة اعداد ىالمة مف ىػاه 
االجيػػزة وخرورػػػا الضػػػباط اات الرتػػو العاليػػػة وك يػػػر مػػف المنتسػػػبيف برجػػػة والليػػػا 

لطالتيػػػػػة لمنظػػػػػاـ السػػػػػابؽ ال تػػػػػدخمت عوامػػػػػؿ عديػػػػػدة مػػػػػي تاػػػػػكيميا اىميػػػػػا الرزبيػػػػػة وا
والعاػػالريةه ريػػث انتاػػر التسػػاد االداري والمػػالي بػػيف رػػتوميا ه ومػػي دراسػػة اجراىػػا 
البارػػث عػػف االبعػػاد االجتماعيػػة لماػػكمة التسػػاد االداري مػػي مرامظػػة االنبػػار  ومػػف 
خػػػ ؿ معرمػػػة رجػػػـ انتاػػػار التسػػػاد االداري مػػػي المؤسسػػػات الركوميػػػة جػػػاثت اجيػػػزة 

المؤسسػػػات االك ػػر مسػػادا مػػػي منطقػػة الدراسػػة مػػػف الاػػرطة بالمرتبػػة االولػػػى مػػف بػػيف 
 ر45وجية نظر المبرو يف ها

ومػػف خػػ ؿ وجيػػة نظػػر جميػػع المبرػػو يف الػػايف تػػـ مقػػابمتيـ مػػي ىػػاا البرػػث 
يرممػػػوف بالمقػػػاـ االوؿ اجيػػػزة الاػػػرطة مسػػػؤولية ارتتػػػاع نسػػػو الجريمػػػة مػػػي المجتمػػػع 

يػزة ه مالراػوة وابتػزاز بسبو وجود مسػاد اداري ومػالي كبيػريف  بػيف عنارػر ىػاه االج
الماػػتبو بيػػـ مػػف االمػػراد بػػدمع مبػػالل ماليػػة كبيػػرة باتػػت معرومػػة لكػػؿ مػػرد مػػي المجتمػػع 
العراقػي ال وبػيف الرػيف واالخػر تتناقػؿ االخبػار مػي وسػالؿ االعػ ـ المختمتػة عػف مػػرار 
سجناث خطريف مف السجوف العراقيةه وىاا المسمسؿ يتكرر يوميًا والسؤاؿ الاي يطػرح 

ىنػػا كيػػؼ تػػـ ىػػروو ىػػؤالث بالوقػػت الػػاي توجػػد ميػػو رراسػػات ماػػددة عمػػى تمػػؾ  نتسػػو
 السجوفه

وما جرى لجيزة الاػرطة اػمؿ ايضػًا المؤسسػات القضػالية ريػث خسػرت تمػؾ 
المؤسسة عنارر قضالية كتؤة اما بسبو االبعاد او االرالة لمتقاعد او اليروو خارج 

لعرػػابات اإلجراميػػة وقػػد قتػػؿ العديػػد العػػراؽ بسػػبو التيديػػدات المسػػتمرة ليػػـ مػػف قبػػؿ ا
مػػنيـ مػػف قبػػؿ تمػػؾ المجموعػػاتال  ومػػف خػػ ؿ الدراسػػة السػػابقة التػػي اجراىػػا البارػػث 
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روؿ التسػاد االداري ومػف خػ ؿ معرمػة االسػباو االداريػة لمتسػاد  تبػيف اف وارػدًا مػف 
تمػػػؾ االسػػػباو ىػػػو وجػػػود عنارػػػر  يػػػر نزييػػػة مػػػي القضػػػاث تتاػػػؿ اجػػػراثات مراسػػػبة 

وباعتقادنػػػا مػػػاف وجػػػود عنارػػػر  يػػػر نزييػػػة وكتػػػؤة مػػػي مؤسسػػػات الضػػػبط  المتسػػػديف
 ر46الرسمي لممجتمع يزيد مف راالت الجريمة واالنرراؼ بالمجتمع ومف دوف اؾ ها

 البطالة . -9
اف االرػػداث التػػي اػػيدىا العػػراؽ قبػػؿ وبعػػد االرػػت ؿ ادت الػػى تتػػاقـ ظػػواىر 

المجتمػع العراقػيال  وكػالؾ اػيوع التقػر  معينة ابرزىا ارتتاع نسبة البطالة وتتاقميا مي
النػػاتج عنيػػا وقػػد قػػدر البنػػؾ الػػدولي نسػػبة العػػراقييف الػػايف يعياػػوف ترػػت خػػط التقػػر 

ر ومػػف االسػػباو الرليسػػػة الرتتػػاع نسػػبة البطالػػػة مػػي العػػراؽ مػػػي 47% ا 80برػػوالي 
بطرد  2003الوقت الراضر يعود مي ارد اسبابيا الى قياـ سمطة االرت ؿ بعد عاـ 

دد كبير مف الموظتيف العامميف مي وزارات االع ـ والػدماع والداخميػة مػف وظػالتيـه ع
واليوـ يجد االؼ الاػباو انتسػيـ وال سػيما خريجػو الجامعػات و يػرىـ مػف دوف مػرص 
عمؿ ومف الطبيعي مأف ىاه الظروؼ تيير المجاؿ الخرو لػبعض الاػباو بانتيػاؾ 

مف الجػرالـ همانعكاسػات البطالػة مػف الناريػة المعايير االخ قية وظيور انواع مختمتة 
االجتماعية تتجسد مػي سػوث الع قػة االجتماعيػة وارتتػاع معػدالت الجريمػة واالنرػراؼ 

 والعنؼ مي المجتمع ه
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 اخلامتت:
 يمكف اف نوجز اىـ نتالج البرث بما يمي:

ومػػا ت ىػػا مػػف  2003امػػرزت رالػػة االرػػت ؿ االمريكػػي لمعػػراؽ مػػي نيسػػاف عػػاـ  -1
رػػداث ارتتػػاع مػػي معػػدالت الجريمػػة واالنرػػراؼ مػػي المجتمػػع العراقػػي هبعضػػا مػػف ا

ىػػاه الجػػرالـ معرومػػة وتقميديػػة الوالػػبعض االخػػر مسػػترد ة وطارلػػو عمػػى المجتمػػع 
واىميػػا: الجػػرالـ العرقيػػة والجػػرالـ العقالديػػة والجريمػػة المنظمػػةه مضػػً  عػػف انتاػػار 

ال انتاػار امػة المخػدرات بعػد اف ظواىر سموكية ماػجعة لمجريمػة واالنرػراؼ اىميػا
كاف العػراؽ خػاؿ منيػا سػابقا وعمالػة االطتػاؿ والتسػرو الدراسػي والتسػوؿ والبطالػة 

 و يرىاه
ارػػػػػد ت الرػػػػػرو والررػػػػػار االقترػػػػػادي ورالػػػػػة االرػػػػػت ؿ تخمخػػػػػً  عميقػػػػػًا مػػػػػي  -2

المنظومػػػة القيميػػػة لمتػػػرد العراقػػػي ال ريػػػث تعرضػػػت الػػػى سمسػػػمة مػػػف االرىارػػػات 
الػػرادع لمسػػموكيات  يػػر المر ػػوو بيػػا ه ممػػا اػػكؿ لػػدى الاػػباو  اضػػعتت تأ يرىػػا

العراقػي منظومػػة قػػيـ اخ قيػة جديػػدة تختمػػؼ عػف المنظومػػة القيميػػة عػف مػػف اكبػػر 
مػنيـ سػنًا ال تترػدرىا بعػػض القػيـ الماػجعة لمسػػموؾ االجرامػي والنررامػي اىميػػا: 

  يرىا مف القيـهاالنانيةال واخت ؼ معايير الر ؿ والرراـ ال والتساد االداري و 
ظيػػور تغيػػرات بنيويػػة مػػي طبيعػػة تركيبػػة المجتمػػع العراقػػي الريػػث تعػػرض اليػػـر  -3

االجتمػػاعي لممجتمػػع العراقػػي الػػى عمميػػات ازارػػة وارػػ ؿ مرػػؿ التػػدرج واالنتقػػاؿ 
الطبيعي المألوؼ لمراد المجتمع ه ولـ يستطع بعض االمػراد التمييػز بػيف المقبػوؿ 

ترقػػػيقيـ لطمورػػاتيـ مػػػي المجتمػػػع هممػػا اػػػجع الػػػؾ  اجتماعيػػا و يػػػر المقبػػوؿ مػػػي
راالت التسػاد االداري والمػالي االراػوةال التزويػرال االخػت سر وسػاد التجػاوز عمػى 
المػػػاؿ العػػػاـ وتػػػدني مسػػػتوى االمانػػػةال كميػػػا عوامػػػؿ سػػػاىمت مػػػي اضػػػطراو االمػػػف 

 .االجتماعي والنتسي لممواطف العراقي وارتتاع معدالت الجريمة واالنرراؼ
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ؼ اجيػزة الضػػبط الرسػمية و يػػر الرسػمية الكػػاف مػف العوامػػؿ التػي تقػػؼ وراث ضػع -4
ه ريث اكؿ قػرار  2003ارتتاع معدالت الجريمة واالنرراؼ مي العراؽ بعد عاـ 

سػػمطة االرػػت ؿ رػػؿ اجيػػزة الاػػرطة والجػػيش تػػداعيات ك يػػرة ابرزىػػا خسػػارة تمػػؾ 
ي مكامرػػػػة الجريمػػػػة االجيػػػػزة لمعنارػػػػر الكتػػػػؤة اات الخبػػػػرة العاليػػػػة و الطويمػػػػة مػػػػ

 واالنرراؼ ه
كالؾ الراؿ بالنسبة الى االجيزة القضالية ريث خسرت بعضا مف عناررىا 
الكتػػػؤة بسػػػبو االبعػػػاد او اإلرالػػػة لمتقاعػػػد او اليػػػروو خػػػارج العػػػرؽ بسػػػبو التيديػػػدات 

 المستمرة للرىابييف او القتؿ مف بعض العرابات االجرامية ه
ور المؤسسػػػات االجتماعيػػػة  يػػػر مضػػػ  عػػػف الػػػؾ مقػػػد ررػػػؿ تراجػػػع مػػػي د

الرسػمية ااالسػػرية والتربويػة و الدينيػػة واالقترػادية رهولػػـ تعػد تمػػؾ المؤسسػات تمػػارس 
دورىػػا التقميػػدي مػػي الضػػبط االجتمػػاعي والرػػد مػػف السػػموؾ االجرامػػي واالنررامػػي مػػي 

 المجتمع ه
ظػػاىرة اف االرػػداث التػػي اػػيدىا المجتمػػع العراقػػي بعػػد االرػػت ؿ ادت الػػى تتػػاقـ  -5

البطالػػة بػػيف السػػكاف وخرورػػا الاػػباو مػػنيـ بسػػو رػػؿ بعػػض الػػوزارات وتسػػريم 
امرادىا ه نتج عف الػؾ ارتتػاع رالػة التقػر بػيف العػراقييفال ريػث قػدر البنػؾ الػدولي 

%ال مضػ  عػف ارتتػاع 80نسو العراقييف الايف يعياوف ترػت خػط التقػر برػوالي 
مػػؿ مناسػػبة ليػػـ ه عوامػػؿ نسػػو خريجػػي الجامعػػات والمعاىػػد وعػػدـ تػػومر مػػرص ع

 يمكف اف تسيـ مي ارتتاع معدالت الجريمة واالنرراؼ مي المجتمع العراقي ه
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 المقترحات :

لقد راولنا مي الرترات السابقة اسػتعراض العوامػؿ والظػروؼ التػي سػاعدت 
مػػػي ارتتػػػاع معػػػدالت الجريمػػػة واالنرػػػراؼ مػػػي المجتمػػػع العراقػػػي خرورػػػًا بعػػػد عػػػاـ 

لتغيرات المجتمعيػػػة الطارلػػػة التػػػي اػػػيدىا العػػػراؽ وخرورػػػا وع قػػػة الػػػؾ بػػػا 2003
الرػػػػػرو واالرػػػػػت ؿ االمريكػػػػػيال ممػػػػػا امػػػػػرز بعػػػػػض الظػػػػػواىر السػػػػػمبية المقمقػػػػػة لمنػػػػػو 
االجتمػػػاعي نتيجػػػة تراجػػػع اداث دور مؤسسػػػاتو الضػػػبطية سػػػواث منيػػػا الرسػػػمية و يػػػػر 

د منيػػا ال الرسػػميةه اف مواجيػػة ظػػاىرة الجريمػػة واالنرػػراؼ مػػي المجتمػػع العراقػػي والرػػ
يمكف اف يردث الؾ بقرار سياسي معيف او بعرا سػرريو وانمػا البػد مػف جيػد مػنظـ 
ورػػػادؽ ودؤوو ياػػػترؾ بػػػو كػػػؿ ابنػػػاث المجتمػػػع ومػػػف دوف اسػػػت ناث الوالػػػؾ مػػػف اجػػػؿ 
الرتػػاظ عمػػى لرمػػو النسػػيج العراقػػي الػػاي تعػػرض لمتمػػزؽ بتعػػؿ الظػػروؼ التػػي ااػػرنا 

 الييا سابقا ه
ترح بعض الرموؿ والمعالجػات لمرػورة التػي يمكػف ومف جانبنا سنراوؿ اف نق

اف يكػػػوف عمييػػػا مجتمػػػع المسػػػتقبؿ بعػػػد رريػػػؿ قػػػوات االرػػػت ؿ االمريكػػػي مػػػف العػػػراؽ 
وزواؿ كامػػة االسػػباو المؤديػػة الػػى زيػػادة معػػدالت الجريمػػة بأاػػكاليا التقميديػػة والردي ػػة 

 وخرورا الجرالـ المسترد ة التي جاث بيا االرت ؿ
 : ال المجتمع  العاماواًل : ف  المج

ترقيؽ العدالة االجتماعية لكامة المػواطنيف ويمكػف ترقيػؽ الػؾ مػف خػ ؿ مػا 
 يأتي :

وضع سياسة اجتماعيػة جديػدة واضػرة المعػالـ وموضػوعية تأخػا بالرسػباف كيتيػة  ه1
الخػػػروج مػػػف ىػػػاه االزمػػػة وىػػػاا الظػػػرؼ الرػػػعو والمرامظػػػة عمػػػى كيػػػاف النسػػػيج 

ي مجتمػػع عراقػػي يكػػوف الػػوالث ميػػو لمػػوطف ال االجتمػػاعي العراقػػي مػػف الترػػدع مػػ
 لمطالتية او القومية او القبيمةه
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وضع برنامج اامؿ وواسع لمضماف االجتماعي لمتلات والاػرالم االجتماعيػة التػي  ه2
تعرضػػت اك ػػر مػػف  يرىػػا لظػػروؼ الرػػرو والررػػار واالرػػت ؿ كالرامػػؿ وااليتػػاـ 

 واطتاؿ الاوارع والمعوقيف و يرىـ ه
لرمايػػػة االسػػػر الميجػػػرة التػػػي تتاقمػػػت اعػػػدادىا بسػػػبو الماػػػك ت تػػػومير خػػػدمات  ه3

المجتمعية وظروؼ العيش دوف اف يجد اردىـ مظمة رماية مي البيلة االجتماعية 
التػػي يعػػيش مييػػا راليػػًا لمنػػع امرادىػػا مػػف السػػموؾ االجرامػػي او االنررامػػي الػػاي قػػد 

 ًاهيقعوف ميو بسبو الظروؼ المعياية الرعبة التي ىـ مييا رالي
وضػػػع برنػػػامج ضػػػريبي يتناسػػػو ومػػػدخوالت و ػػػروات بعػػػض امػػػراد المجتمػػػع ممػػػف  ه4

 هلمكسػػو وال ػػروةارتمػػوا قمػػة اليػػـر االجتمػػاعي مػػي متػػرة  يػػاو المعػػايير التقميديػػة 
 وتخريص جزث مف ىاه الضرالو لتمويؿ البرامج االجتماعية واالر رية ه

طالة بػيف الاػباو وال سػيما اتخاا اجراثات وتدابير عاجمة لمعالجة تتاقـ ماكمة الب ه5
خريجو المعاىد والجامعات و يرىـ مف خ ؿ خمؽ مرص عمؿ مناسبو لمػؤى تيـ 
او اموليـ ببرامج اعانػات مػف خػ ؿ تسػجيؿ كامػو العػاطميف عػف العمػؿ مػي وزارة 
العمػػؿ والاػػؤوف االجتماعيػػة ورػػرؼ مخررػػات اػػيرية ليػػـ لرػػيف تػػومر مػػرص 

ي كامػػة الػػدوؿ المتقدمػػةه وعمػػى اعتبػػار اف العمػػؿ المناسػػبة كمػػا ىػػو معمػػوؿ بػػو مػػ
العمػػؿ رػػؽ لكػػؿ مػػواطف ومػػف واجػػو الدولػػة تػػومير العمػػؿ لكػػؿ مػػف ىػػو قػػادر عميػػو 
كمػػػا يضػػػمف الدسػػػتور والموا يػػػؽ الدوليػػػة الرػػػادرة بيػػػاا الخرػػػوص والػػػؾ بيػػػدؼ 
رمايػػػة بعػػػض الاػػػباو العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ مػػػف الوقػػػوع مػػػي السػػػموؾ االجرامػػػي 

 هواالنررامي مي المجتمع 
 معالجة ماكمة التسوؿ وعمالة االطتاؿ مف خ ؿ االجراثات االتية:  ه6
العمػػؿ عمػػى اناػػاث رػػندوؽ يمكػػف اف نطمػػؽ عميػػوا رػػندوؽ الرعايػػة االجتماعيػػةر  -

عمى مستوى كؿ مدينة وتردد اىدامو بمسػاعدة االسػر واالمػراد الػايف يكػوف دخميػـ 
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الػؿ عمػى مسػتوى كػؿ دوف الرد االدنى لممستوى المعاايال ويمكف ررر ىاه العو 
 منطقة سكنية مف قبؿ منظمات المجتمع المدني ه

تبرػػػير المػػػواطنيف مػػػف خػػػ ؿ وسػػػالؿ االعػػػ ـ المختمتػػػة بخطػػػورة التسػػػوؿ والنتػػػالج  -
 المترتبة عمية ودعوة الجميع لمتعاوف مي معالجة ىاه الظاىرة ه

اعػػادة تػػدقيؽ االسػػر الماػػمولة براتػػو الرمايػػة االجتماعيػػة مػػف خػػ ؿ مكتػػو 
البرث االجتماعي الموجود مي مؤسسات الرعاية االجتماعية مػي العػراؽ واسػتبعاد 
كؿ االسػر الوىميػة التػي تػـ تسػجيميا مػف قبػؿ عنارػر ماسػدة مػي مؤسسػة الرعايػة 
االجتماعيػػػة بغػػػرض اسػػػت ـ رواتبيػػػا ه واػػػموؿ كامػػػة االسػػػر المرتاجػػػة معػػػ  ممػػػف 

 ة ه ليس لدييـ معيؿ او مقيرة وبأمس الراجة الى الرعاي
  انيًا : ف  مجال المؤسسات واالجهزة ال سمية  :

لمكامرػػػة الجريمػػػة واالنرػػػراؼ مػػػي المجتمػػػع ع قػػػة قويػػػة بػػػدور اجيػػػزة الضػػػبط 
 االجتماعي الرسمي وخرورا االارطةال والقضاث ر عميو نقترح االتي :

ينبغػي رسػف االختيػػار لألمػراد الػايف يػػتـ قبػوليـ مػػي سػمؾ الاػرطة ال مػػف ىػـ مػػف  -1
الايادات االبتداليػة والمتوسػطة اومػف التااػميف مػي الدراسػة كمػا كػاف يجػري رممة 

سػػػابقاال بػػػؿ ينبغػػػي اعتبػػػار وظيتػػػة الاػػػرطة كػػػأي وظيتػػػة مدنيػػػة اخػػػرى ونركػػػز مػػػي 
االختيػػار عمػػى عنارػػر مػػف اوي الاػػيادات الجامعيػػة والمعاىػػد مػػع التركيػػز ايضػػا 

تػػة او العاػػيرة او عمػى عنرػػر النزاىػة والاػػرؼ مػػي االختيػار ال عمػػى اسػاس الطال
القومية باعتبار اف ىاه العنارر ىي المسؤولة عف تطبيؽ القانوف والنظاـ باػكؿ 

 عاـ ه
مراسػبة العنارػػر التاسػدة التػػي ت بػت الوقػػالع تواطؤىػا مػػع المجػرميف او تعاطييػػا  -2

 الراوة بيدؼ اط ؽ سراح المجرميف ه
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ت عمػػى رقػػوؽ المػػواطنيف مسػم المجػػاؿ لمػػتظمـ مػػف الممارسػػات الخاطلػة والتجػػاوزا -3
وعدـ تطبيؽ القوانيف باكؿ عادؿ مف لدف بعض امػراد ىػاه االجيػزة لػدى الجيػات 

 القضالية العميا ه
نظرا لىمية ارطة االرػداث مػي المجتمعػات الردي ػة مػي مراقبػة سػموؾ االرػداث  -4

وتررماتيـ نقترح اعػادة النظػر مػي موضػوع الغػاث ىػاا الجيػاز الػاي كػاف موجػودا 
عراؽ سابقا الواختيار عنارر مف االخرالييف االجتماعييف مف خريجي قسـ مي ال

االجتماع والخدمة االجتماعية وقسـ عمـ النتس ليمارسوا ادوارىـ مي مراقبة سػموؾ 
 االرداث الايف ال يأبيوف بالقيـ والعادات االجتماعية السالدة مي المجتمع ه

ترػػػػديات المعارػػػػرة مػػػػي مسػػػػتوى االرتقػػػػاث بعنارػػػػر االجيػػػػزة االمنيػػػػة بمسػػػػتوى ال -5
الجريمة وااكاليا مف ريث االعداد والتدريو مف خ ؿ المنػاىج التعميميػة الردي ػة 

 والتدريبات المتطورة لمكامرة الجريمة واالنرراؼ مي المجتمعه 
اختيػػػػار العنارػػػػر النزييػػػػة والكتػػػػؤة مػػػػي االجيػػػػزة القضػػػػالية ومراسػػػػبة مػػػػف ي بػػػػت  -6

بعػػػض المرػػػامييف مػػػي ارػػػدار اركػػػاـ مختتػػػة او تواطػػػؤىـ مػػػع اوي المجػػػرميف او 
 اط ؽ سراح المجرميف ممف ت بت الوقالع ادانتيـ بالسموؾ االجرامي ه

مواكبػػػة التاػػػريعات لرركػػػو المجتمػػػع المتناميػػػة ومسػػػايرتيا التطػػػورات االقترػػػادية  -7
واالجتماعيػػػة ومواجيتيػػػا بأركػػػاـ تاػػػريعيو تػػػت ثـ مػػػع ىػػػاه المتغيػػػرات مػػػف خػػػ ؿ 

اؿ المتجػػػددة والضػػػارة بمرػػػالم المجتمػػػع والػػػنص عمػػػى تجريميػػػا مػػػي ترديػػػد االمعػػػ
القػػػوانيف العقابيػػػة بريػػػث تنطػػػوي عمػػػى عقوبػػػات رػػػارمة تسػػػتيدؼ الػػػردع الخػػػاص 

 لمجناة والردع العاـ لألخريفه
 ف  المجال الت بو   : ال ا

ترػػديث المؤسسػػات التربويػػة لتكػػوف قػػادرة عمػػى تناػػلة جيػػؿ مررػػف اجتماعيػػا 
 مة واالنرراؼ مف خ ؿ ما يأتي:وتربويا ضد الجري
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دراسػػة الراجػػات االساسػػية لألطتػػػاؿ مػػي المػػدارس والعمػػػؿ عمػػى ااػػباعيا بػػػالطرؽ  -ا
 الماروعة والمناسبة لياه

تنظػػػػيـ الريػػػػاه االجتماعيػػػػة مػػػػي المدرسػػػػة لكػػػػي ترػػػػبم المدرسػػػػة مرببػػػػة لمت ميػػػػا  -2
التعػػػرض  ورػػػالرة لنمػػػو قػػػدراتيـ العقميػػػة والوجدانيػػػة والجسػػػمية لكػػػي تجنػػػبيـ مػػػف

 ل نرراؼ عف طريؽ ىروو البعض مف المدرسةه 
متابعػػو المتسػػربيف مػػف المػػدارس مػػف لػػدف االدارة واالترػػاؿ بأوليػػاث امػػور الطمبػػة  -3

لمناقاػػة الماػػكمة معيػػـ وربػػاا لػػو يعػػاد تطبيػػؽ قػػانوف التعمػػيـ االلزامػػي الػػاي كػػاف 
 معمواًل بو سابقا خومًا عمييـ مف االنرراؼ ه

ور المعمػػػـ التربػػػوي وضػػػرورة قيػػػاـ الييلػػػة التعميمػػػة بػػػدورىا التربػػػوي التأكيػػػد عمػػػى د -4
التعميمي مي ىاا المجاؿ والتأكيد عمػى ارتػراـ المعمػـ لمينتػو وعػدـ القيػاـ بممارسػة 
اية مينة اخرى كما ردث مي السابؽ مي ظؿ ظروؼ الررار االقترادي تسػير 

 الى مينة التدريس  بعد ترسف الوضع المادي لممعمـ ه
غػي اف يرػامظ المعمػـ عمػػى الرػورة الم مػى لػو واف يكػػوف قػدوة لمطمبػة مػػي وينب

 تررماتو وسموكو كما كاف المعمـ مي السابؽه 
نظػػرًا لىميػػة البرػػث االجتمػػاعي مػػي المػػدارس نؤكػػد عمػػى ضػػرورة االسػػتتادة مػػف  -5

خريجػػي اقسػػاـ عمػػـ االجتمػػاع وتعيػػيف بارػػث اجتمػػاعي مػػي كػػؿ مدرسػػة لمسػػاعدة 
سػية مػػي تاػػخيص بعػػض ماػػاكؿ الطمبػػة والتػػي تعيػػؽ عمميػػة تكػػيتيـ االدارات المدر 

مػػي المرػػيط المدرسػػيال واالترػػاؿ بػػاوييـ وايجػػاد الرمػػوؿ المناسػػبة ليػػا ه بػػداًل مػػف 
جعػػؿ بعػػض الطمبػػة يواجيػػوف ماػػاكميـ بمتػػردىـ وبالتػػالي ربمػػا سػػيكونوف ضػػرية 

 لمعنؼ والجريمة مي المجتمعه 

لمرارػػؿ الدراسػػية بػػالقيـ الروريػػة واالخ قيػػة تضػػميف المنػػاىج الدراسػػية مػػي جميػػع ا -6
والتربويػػة النابعػػة مػػف اركػػاـ الاػػريعة االسػػ مية والم ػػؿ العربيػػة االرػػيمة واالبتعػػاد 
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عػػف  قامػػة الطالتػػة او القوميػػة ونبػػا العنػػؼ وناػػر قػػيـ التسػػامم والمربػػة والتضػػامف 
 لتية و يرىا هبيف ابناث الاعو الوارد بمختمؼ مكوناتو االجتماعية والدينية والطا

عػػػػدـ تسػػػػيس الجامعػػػػات والمعاىػػػػد وجعميػػػػا مػػػػي منػػػػأى عمػػػػا يػػػػدور مػػػػي البمػػػػد مػػػػف -7
رػػراعات سياسػػية بػػيف االرػػزاو المختمتػػة وعػػدـ زج الاػػباو مػػي ىػػاه المررمػػة مػػي 

 رراعات سياسية قد تؤدي الى ااكاث العنؼ وبالتالي الجريمة مي المجتمعه 

  ابعًا :المجال االس   :
ة مػػػي بناليػػػا التربػػػوي السػػػميـ ال بناليػػػا مػػػف خػػػ ؿ ترسػػػيف تعزيػػػز دور االسػػػر   

ظروميػػػا المعياػػػية ورمػػػع مسػػػتواىا ال قػػػامي واالقترػػػادي والرتػػػاظ عمييػػػا مػػػف الترػػػدع 
 كونيا اىـ مردر مرجعي لمترد ه

 خامسًا: ف  مجال منيمات ا لمجتم  المدن  

اا اف رمايػػو المجتمػػع مػػف االنرػػراؼ والجريمػػة ىػػي مسػػؤولية الجميػػع وتنتيػػا ىػػ
 اليدؼ يتطمو ما يأتي:

تناػػػػيط دور منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني مػػػػي عمميػػػػة التوعيػػػػة ومسػػػػاعدة االجيػػػػزة  -1
الرسمية مي مراقبو السموؾ المنررؼ وكامة الظواىر المدانة مي المجتمع واالخبػار 

 عف الجريمة وايراؿ المعمومات لألجيزة االمنية عف المجرميفه

تػػي تيػػتـ بالطتولػػة والاػػباو وتػػومير مسػػتمزمات توسػػع وتنويػػع قاعػػدة المنظمػػات ال -2
نجاريػػػا مػػػي مػػػؿث التػػػراغ وخمػػػؽ االىتمامػػػات العمميػػػة والرياضػػػية لماػػػباو بيػػػدؼ 

 تررينيـ ضد الجريمة واالنرراؼه

اعادة ارياث تجربة لجاف دور الجميور مي الوقاية مػف الجريمػة واالنرػراؼ والتػي  -3
ي عضػػويتيا كامػػو منظمػػات كانػػت موجػػودة سػػابقا مػػي كػػؿ مرامظػػة والتػػي تضػػـ مػػ

المجتمػػع المػػدني المينيػػة والاػػعبية والمؤسسػػات الرسػػمية التػػي كػػاف ليػػا دور ماعػػؿ 
 مي الرد مف الجريمة واالنرراؼ مي المجتمع ه
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 سادسًا: ف  المجال الدين . 
نظرا لما لمديف مف تأ ير كبير عمى سموؾ الترد ماف المؤسسات الدينية مطالبػة 

مضػػػى عمػػػػى القيػػػػاـ بػػػػدور ماعػػػؿ ووقػػػػالي بتوعيػػػػة الاػػػػباو اليػػػـو اك ػػػػر مػػػػف اي وقػػػػت 
بمخػػاطر االنررامػػػات السػػموكية المسػػػتجدة واالسػػػياـ مػػي تقويػػػة الػػوازع الػػػديني والخمقػػػي 

 واالجتماعي لدييـ ه
كمػػا اف عمػػى رجػػاؿ الػػديف اف يأخػػاوا دورىػػـ مػػي ناػػر  قامػػة التسػػامم بػػيف ابنػػاث 

اردار التتاوى التي ترـر قتؿ العراقي المجتمع العراقي ونبا العنؼ والتترقة الطالتية و 
 لخيو ميما كاف ماىبو او عرقو او دينو ه

 ومن اهلل التوفيق
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 ادلصادر واذلىامش
 االنترنيت            .رواث ريدرال ارتتاع معدالت الجريمة مي العراؽ ر1ا

http.iraqhurr.org 
 1980ادة الالمطبعػة السػع 3ر ده زيداف عبد الباقيال قواعد البرػث االجتمػاعيال ط 2ا

 ه215الص
ر ده مرجوو عطية التالديال طرؽ البرث العممػي مػي العمػوـ االجتماعيػةال جامعػة 3ا

 ه38الص 1994عمر المختارال البيضاثال الجماىيرية الميبيةال
 جػػػػػػػدةال الدار الاػػػػػػػروؽال1الط1ر ده نبيػػػػػػػؿ السػػػػػػػمالوطيال عمػػػػػػػـ اجتمػػػػػػػاع العقػػػػػػػاوالج4ا

 21الص1983
ظػػور االجتمػػاعيال المكتػػو الجػػامعي ر السػيد رمضػػافال الجريمػػة واالنرػػراؼ مػػف المن5ا

 ه9الص1985الرديثال االسكندريةال 
 14ر المردر نتسة الص 6ا
 15-14ر المردر نتسةال ص7ا
 15-14ر المردر نتسة الص8ا
 54ر نبيؿ السمالوطيال مردر سابؽال ص9ا

(10) Hall,gerom,General principles of criminal Law, 

London1960 
الا النرػػػػراؼ االجتمػػػػاعي ورعايػػػػة المنرػػػػرميفال ر ده مرمػػػػد سػػػػ مة مرمػػػػد  بػػػػاري11ا

 15الص 1986ال 1المكتو الجامعي الرديثال االسكندريةالط
كػػالؾ انظػػر : سػامية جبػػرال االنرػػراؼ االجتمػػاعي  23-22ر المرػدر نتسػػة ص12ا

بػػػػػػػػػػػػػيف نظريػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػـ االجتمػػػػػػػػػػػػػاع والواقػػػػػػػػػػػػػع االجتمػػػػػػػػػػػػػاعي الدار المعػػػػػػػػػػػػػارؼ 
 178الص 1980الجامعيةالاالسكندريةال
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 يػػػػػػثال الماػػػػػػاكؿ االجتماعيػػػػػػة والسػػػػػػموؾ االنررامػػػػػػيال دار ر ده مرمػػػػػػد عػػػػػػاطؼ 13ا
 424-423الص1967المعارؼ بمررالالقاىرةال

 25ر ده مرمد س مة مرمد  باريال مردر سابؽال ص14ا
ر ده كػػريـ مرمػػد رمػػزةال المضػػاميف االجتماعيػػة لمتيػػـو الرػػرو المجتمعيػػةال بيػػت 15ا

 11الص 1998الركمةال سمسمة المالدة الررةال بغداد ال
 17-15ر نتسة  صر المرد16ا
ر ده ارساف مرمػد الرسػف الرواد التكػر االجتمػاعيال وزارة التعمػيـ العػالي والبرػث 17ا

 234-233الص1991العمميال جامعة بغدادال 
رالمجتمػػع الخيػػالي لسػػعادة االنسػػاف ويعػػيش النػػاس مػػي ىػػاا Utopia (ر اليوتوبيػػة18ا

كػػي بػػدويال المجتمػػع بػػدوف اي رػػراع او تنػػامس ميمػػا بيػػنيـه انظػػر: ده ارمػػد ز 
ال 1982معجػػػػػػـ مرػػػػػػطمرات العمػػػػػػوـ االجتماعيػػػػػػةال مكتبػػػػػػة لبنػػػػػػافال بيػػػػػػروت ال

 437ص
ر ناىػػدة عبػػد الكػػريـ رػػامظ الالرػػرو المجتمعيػػة والسػػموؾ الجمعػػيال بيػػت الركمػػةال 19ا

 62ال ص 1998سمسمة المالدة الررةال بغداد 
 63-62ر المردر نتسة ص20ا
المرػػػرية الاالسػػػػكندريةال  ر ده السػػػيد عمػػػي اػػػتا العمػػػـ االجتمػػػاع الجنػػػالي لمكتبػػػة21ا

 ه97-88ص ص 2000
تعني كممة انومي رالة انييار البناث ال قػامي وتظيػر برػتة خارػة عنػدما تنرػؿ  اهر

الروابط بيف المعايير واالىداؼ ال قامية ه وبيف القدرات االجتماعية عند االمراد 
ف لمقياـ بسموؾ يتسؽ معيػا ه كػالؾ تعنػي االنوميػو رالػة التوضػى وانعػداـ االمػ

 20ومقداف المعايير ه انظر هده ارمد زكي بدوي همردر سابؽالص
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ص 2003ر ده ارسػػاف مرمػػد الرسػػفال النظريػػات االجتماعيػػة المتقدمػػة البغػػداد ال22ا
115-114 

 115ر المردر نتسو الص23ا
ر ده قػػيس النػػوري هده عبػػد المػػنعـ الرسػػني ه النظريػػات االجتماعيػػة وزارة التعمػػيـ 24ا

 144هص1985ه جامعة بغداد البغداد هالعالي والبرث العممي 

(25) Robert Merton,social theory and structure,New York,Free 

press,1957,p131-136. - 

(26) Ibid,p184 

(27) Ibid,p184 

ر ده رباح مجيد الييتي ه انييػار سػمطة الدولػة مػي العػراؽ ه دار العػرو دار نػور 28ا
 85هص 2010لمنار ه دماؽ ه

 86ر نتسو ال صالمرد ر29ا
(30) Sutherland E,principles of criminology ,Lippin cott,5 Th. 

ed.1955 

هدار 2ر ده ىػػػػادي رػػػػالم العيسػػػػاوي هاضػػػػامات نظريػػػػة مػػػػي عمػػػػـ االجتمػػػػاع هط31ا
 ه121ص  2010التراىيدي لمنار والتوزيع البغداد ال

 123-122ر المردر نتسو هص 32ا

 131-130ؽالصر ده رباح مجيد الييتيال مردر ساب33ا
 http.www.ahewar.orgر عبد المنعـ عوزه تتاقـ الجريمة مي العراؽال34ا

 Khutabaa.comر نارر بف مرمد االرمد ه االنجاز االمريكي مي العراؽ35ا

 -23ر المردر نتسو الص36ا
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ر لمزيد مف المعمومات انظر: د هرميد كػردي الت رػي الالرػبية والعمػؿ المبكػرال 37ا
 الكمية اآلداو/ جامعة المورؿه 1992لسنة  25يف العدد مجمة اداو  الرامد

ر ده عػػػدناف ياسػػػيف مرػػػطتىه ده كػػػريـ مرمػػػد رمػػػزةه ا ػػػر االرػػػت ؿ والرػػػروو 38ا
والنزاعػػات المسػػمرة عمػػى اوضػػاع االسػػرة العربيػػةال دراسػػة رالػػة العػػراؽال برػػث 
مقػػػػػػػدـ لمنظمػػػػػػػة االمػػػػػػػـ المترػػػػػػػدة الالمجنػػػػػػػة االقترػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػة لغػػػػػػػرو 

 ه 2003تاريف االوؿ/اكتوبر  9- 7الاسياالبيروت
ر لمزيد مف المعمومات انظر: د هرميد كردي الت رػي الدور الخدمػة االجتماعيػة 39ا

الكميػػة 1992اللسػنة 24مػي معالجػػة ماػكمة التسػػوؿال مجمػة اداو الرامديفالالعػػددال
 اآلداو /جامعة المورؿه

مػػـو نااػػروفال ال الػػدار العربيػػة لمع1ر ده قاسػػـ رسػػيف رػػالم الالمجتمػػع العراقػػيالط40ا
 ه57الص2008بيروت ال

دار الاػػػػػػؤوف ال قاميػػػػػػة العامػػػػػػة  1ر ده قاسػػػػػػـ رسػػػػػػيف رػػػػػػالم بانورامػػػػػػا نتسػػػػػػيةالط41ا
 ه 13-11الص 2005البغدادال

ر  ده عػػػػدناف ياسػػػػيف مرػػػػطتى ه المجتمػػػػع العراقػػػػي و ديناميػػػػات التغييػػػػرال بيػػػػت 42ا
 ه28الص 2011الركمةال بغدادال 

 ه16در سابؽال ص ر ده قاسـ رسيف رالم بانوراما  نتسيةال مر43ا
 ه18ر المردر نتسو الص 44ا
ر د هرميػػد كػػردي الت رػػي ال االبعػػاد االجتماعيػػة لماػػكمة التسػػاد االداري المجمػػة 45ا

عػػدد خػػاص بػػالمؤتمر االوؿ لكميػػات العمػػـو  جامعػػة االنبػػار لمعمػػـو االنسػػانيةال
 ه521 ص 2011االنسانيةال جامعة االنبارالنيسافال

 ه527ر المردر نتسو الص46ا
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ه عػػػػدناف ياسػػػػيف مرػػػػطتىه دهكػػػػريـ مرمػػػػد رمػػػػزةه ا ػػػػر االرػػػػت ؿ والرػػػػروو ر د47ا
والنزاعػات المسػمرة عمػػى اوضػاع االسػػرة العربيػةال دراسػة رالػػة العػراؽال مرػػدر 

 21سابؽ الص


